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KUESIONER 

 

Wawancara kepada Bapak F.Sulistyo 

Umum: 

1. Sudah berapa lama Bapak mengelola perusahaan farmasi ini? 
2. Berapa putra atau putri bapak ?  
3. Apakah bapak sudah menentukan penerus bagi perusahaan bapak ini? 
 
Minat: 

1. Bagaimana bapak menilai keseriusan calon penerus dalam mengerjakan pekerjaan 
dikantor? Apakah calon penerus bekerja dengan serius dan secara totalitas mengerjakan 
setiap pekerjaan yang telah anda berikan? 

2. Bagaimana bapak menilai bahwa keinginan calon penerus sesuai dengan keinginannya 
sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain?  
 
Kerelaan: 

1. Bagaimana calon penerus dapat mengatur waktunya untuk bekerja dan menyumbangkan 
seluruh tenaga dan pikiran demi kelangsungan perusahaan? 

Kepemimpinan, Kemampuan dan Kesanggupan 

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai cara calon penerus memecahkan masalah yang 
sedang terjadi di dalam perusahaan? 
2. Bagaimana keterlibatan calon penerus dalam mengatur dan mengawasi karyawan di dalam 
perusahaan?  
3. Bagaimana keterlibatan calon penerus dalam memberikan solusi kepada perusahaan? 
 
Kematangan: 

1. Bagaimana bapak menilai kedewasaan calon penerus dalam perannya sebagai calon 
penerus perusahaan selanjutnya? 
2. Bagaimana kematangan calon penerus dalam berpikir dan menyikapi permasalahan yang 
terjadi di dalam perusahaan? 
 
 
Wawancara dengan Ibu Sulistyo  yang juga berperan dalam PT.Inti Tunggal Pharma  

Umum 

1. Sudah berapa lama ibu membantu PT.Inti Tunggal Pharma? 
2. Apakah peran ibu di dalam perusahaan tersebut? 



 

 

3. Bagaimana penilaian ibu dalam memilih calon penerus PT.Inti Tunggal Pharma 
selanjutnya? 
 
Minat: 

1. Bagaimana tanggapan ibu mengenai minat calon penerus dalam  mengerjakan tugasnya di 
dalam perusahaan? 
2. Bagaimana cara  ibu menilai bahwa minat calon penerus berdasarkan atas keinginannya 
sendiri atau karena paksaan dari orang lain? 
 
Kerelaan 
1.Bagaimana menurut ibu tentang calon penerus dalam mengatur waktunya untuk bekerja dan 
menyumbangkan seluruh pikiran dan tenaga demi kelangsungan perusahaan? 
 
Kepemimpinan, Kemampuan, dan Kesanggupan 
1. Bagaimana keterlibatan calon penerus dalam mengatur dan mengawasi karyawan di dalam 
perusahaan? 
2. Apakah menurut ibu, calon penerus yang akan dipilih nantinya akan sanggup mengatasi 
dan memberikan solusi akan apa yang akan terjadidi dalam perusahaan? 
3. Bagaimana pendapat ibu mengenai cara calon penerus dalam memecahkan masalah yang 
sedang terjadi di perusahaan? 
 
Kematangan dan Kesanggupan: 
1. Bagaimana ibu menilai kematangan calon penerus dalam berpikir dan mengatasi setiap 
permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan? 
 
 

Wawancara kepada Anak : 

Umum 

1. Sudah sejak kapan anda ikut terlibat bekerja pada PT.Inti  Tunggal Pharma? 
2. Bagian apakah yang anda kelola? 
3. Apakah anda merasa bahwa perusahaan ini sudah saatnya berganti penerus baru? 
4. Apakah anda siap apabila ditunjuk sebagai calon penerus selanjutnya? 
 
Minat: 

1. Apakah anda mempunyai keinginan untuk menjalankan bisnis PT.Inti Tunggal Pharma? 
2. Bagaimana keseriusan anda dalam menjalankan perusahaan itu nantinya? 
 
Kerelaan : 
1. Bagaimana keterlibatan anda dalam menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikran anda demi 
kelangsungan masa depan perusahaan? 



 

 

 
Kepemimpinan, Kesanggupan dan Kemampuan: 

1. Apakah anda sudah siap menjadi calon pemimpin selanjutnya? 
2.Bagaimana keterlibatan anda dalam memberikan solusi disaat perusahaan sedang 
mengalami masalah? 
3. Bagaimana cara anda mengatur karyawandan perusahaan supaya dapat bekerja dengan 
lancar sesuai dengan tugas mereka masing-masing? 
 
Kematangan: 
1. Bagaimana cara anda menyiapkan bertanggung jawab secara penuh dalam menyikapi dan 
mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara kepada Bapak F.Sulistyo sebagai pemilik  
PT.Inti Tunggal Pharma Semarang 

 

Umum: 

1. Sudah berapa lama Bapak mengelola perusahaan farmasi ini? 
Jawaban : Saya mendirikan PT.Inti Tunggal Pharma dari tahun 2004 sampai sekarang . 
2. Berapa putra atau putri bapak ?  
Jawaban : Anak-anak saya ada 3. Yang pertama baru lulus kuliah, yang kedua kelas 3 SMA, 
Yang ketiga baru berada disekolah dasar. 
3. Apakah bapak sudah menentukan penerus bagi perusahaan bapak ini? 
Jawaban : Saya belum menentukan siapa yang akan meneruskan, tetapi harapan saya adalah 
anak-anak saya yang mau meneruskan perusahaan keluarga ini. 
 

Minat: 

1. Bagaimana bapak menilai keseriusan dari masing-masing calon penerus dalam 
mengerjakan pekerjaan dikantor? Apakah dari masing-masing calon penerus bekerja dengan 
serius dan secara totalitas mengerjakan setiap pekerjaan yang telah anda berikan? 

Jawaban : Dari anak pertama, menurut saya cara kerjanya sangat serius dan secara totalitas 
mengerjakan semua tugas-tugasnya dikantor, karena hampir setiap hari dia selalu ikut 
membantu bekerja dikantor. 
Kalau anak kedua saya, karena dia jarang sekali berada dikantor, maka dia juga sangat jarang 
membantu tugas-tugas dikantor setiap hari karena harus sekolah. 
2. Bagaimana bapak menilai bahwa keinginan calon penerus sesuai dengan keinginannya 
sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain?  
Jawaban : Dari anak pertama saya tidak pernah memaksanya untuk ikut bekerja dikantor 
setiap hari, itu semua karena keinginannya sendiri yang ingin membantu kami dikantor, 
apabila dia sedang tidak ada kegiatan kuliah, dan saya sangat senang apabila dia mau belajar 
dan mau membantu perusahaan ini. 
Anak kedua saya justru membantu apabila saya atau ibunya yang menyuruh untuk 
membantu, paling untuk mengantarkan barang apabila dia sedang libur sekolah dan kita 
butuh tenaga tambahan, akan tetapi dia tidak ada keinginsn sendiri untuk ikut membantu 
kami di perusahaan. 
 

Kerelaan: 

1. Bagaimana dari masing-masing calon penerus dapat mengatur waktunya untuk bekerja dan 
menyumbangkan seluruh tenaga dan pikiran demi kelangsungan perusahaan? 

Jawaban : Anak pertama saya ikut membantu dikantor apabila sedang tidak ada jadwal 
perkuliahan, dan waktu luang lainnya, dia lebih memilih untuk ikut membantu perusahaan, 
sedangkan anak kedua saya membantu apabila sedang libur sekolah, dan itupun apabila 
hanya kami butuhkan untuk membantu dikantor. 



 

 

Kepemimpinan, Kemampuan dan Kesanggupan 

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai cara masing-masing calon penerus dalam 
memecahkan masalah yang sedang terjadi di dalam perusahaan? 
Jawaban : Anak pertama saya lebih sering memberi solusi dan memccahkan permaslahan 
dikantor, karena dia lebih sering ikut membantu, jadi sudah mengerti dan mengenal 
perusahaan kurang lebihnya.Sedangkan untuk adiknya sangat jarang berada dikantor,maka 
dia juga tidak pernah menyumbangkan pemikirannya untuk perusahaan. 
2. Bagaimana keterlibatan masing-masing calon penerus dalam mengatur dan mengawasi 
karyawan di dalam perusahaan?  
Jawaban : Anak ke 1 saya sangat terlibat di dalam perusahaan, baik itu dalam mengatur dan 
mengawasi pegawai, karena wewenang saya berikan kepadanya untuk mengawasi 
perusahaan, apabila saya berada di luar kota/ ada urusan di luar. 
Anak ke 2 saya tidak berani untuk mengatur dan mengawasi perusahaan, karena dia belum 
mengenal perusahaan mengingat dia jarang sekali berada dikantor. 
3. Bagaimana keterlibatan masing-masing calon penerus dalam memberikan solusi kepada 
perusahaan? 
Jawaban : Keterlibatan anak pertama saya cukup baik di dalam perusahaan, dan dari setiap 
solusi yang ia berikan selalu berhasil menangani masalah-masalah yang sedang terjadi. Untuk 
anak kedua saya, dia sama sekali tidak pernah memberikan solusi bagi perusahaan. 
 
Kematangan: 

1. Bagaimana bapak menilai kedewasaan masing-masing calon penerus dalam perannya 
sebagai calon penerus perusahaan selanjutnya? 
Jawaban : Penilaian saya dari anak pertama, saya rasa dia sudah sangat dewasa dalam 
perannya untuk selalu membantu di perusahaan, dan bertanggung jawab untuk setiap 
pekerjaan yang ia kerjakan dikantor. Untuk anak kedua saya, saya rasa dia belum begitu 
dewasa, karena masih bersekolah dan mungkin belum siap untuk ikut terlibat di dalam 
perusahaan. 
2. Bagaimana kematangan masing-masing calon penerus dalam berpikir dan menyikapi 
permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan? 
Jawaban : Saya rasa untuk kematangan cara berpikir dan sikapn anak pertama dan kedua saya 
sudah sangat jauh berbeda, melihat selisih umur mereka yang berbeda 6 tahun, untuk itu 
mengenai kedewasaan dan kemampuan berpikir secara dewasa, anak pertama saya yang 
sering terlibat, entah itu dalam rapat di kantor maupun di dalam keluarga. 
 

 

  



 

 

Wawancara dengan Ibu Sulistyo  yang juga berperan dalam  

PT.Inti Tunggal Pharma Semarang 

 

Umum 
1. Sudah berapa lama ibu membantu PT.Inti Tunggal Pharma? 
Jawaban : Saya sudah dari tahun 2004 hingga sekarang membantu perusahaan ini. 
2. Apakah peran ibu di dalam perusahaan tersebut? 
Jawaban : Saya sebagai penanggung jawab PBF ( Pedagang Besar Farmasi) 
3. Bagaimana penilaian ibu dalam memilih calon penerus PT.Inti Tunggal Pharma 
selanjutnya? 
Jawaban : Saya menilai dari kesediaan dan tanggung jawab mereka untuk membantu 
perusahaan ini, apakah mereka benar-benar serius atau tidak dalam mengurus dan 
menyelesaikan pekerjaan dikantor. 
 
Minat: 
1. Bagaimana tanggapan ibu mengenai minat calon penerus dalam  mengerjakan tugasnya di 
dalam perusahaan? 
Jawaban : Anak pertama saya yang justru sangat berminat berkecimpung di perusahaan ini, 
karena dia sering membantu dan meluangkan waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan 
dikantor, anak kedua saya justru sangat jarang karena kesibukan sekolahnya sekarang ini. 
2. Bagaimana cara  ibu menilai bahwa minat calon penerus berdasarkan atas keinginannya 
sendiri atau karena paksaan dari orang lain? 
Jawaban : Saya menilai dari keseriusan mereka dalam mengerjakan pekerjaan dikantor, 
apakah mereka mengerjakan dengan senang hati atau karena terpaksa. 
 
Kerelaan  
1. Bagaimana calon penerus dapat mengatur waktunya untuk bekerja dan menyumbangkan 
seluruh tenaga dan pikiran demi kelangsungan perusahaan? 
Jawaban: Mereka membantu sesuai dengan kegiatan mereka di luar, apabila sedang tidak 
sekolah/kuliah dan ada waktu luang, mereka mau ikut membantu. 
 
Kepemimpinan, Kemampuan, dan Kesanggupan 
1. Bagaimana keterlibatan calon penerus dalam mengatur dan mengawasi karyawan di dalam 
perusahaan? 
Jawaban : Keterlibatan mereka di dalam perusahaan sangat baik dalam berinteraksi dengan 
pegawai serta mengawasi pekerjaan mereka selama bekerja. 
2. Apakah menurut ibu, calon penerus yang akan dipilih nantinya akan sanggup mengatasi 
dan memberikan solusi akan apa yang akan terjadidi dalam perusahaan? 
Jawaban : Kalau menurut saya dia sudah mampu melakukannya, karena setiap kali ada 
permasalahan di dalam perusahaan, mereka selalu memberikan solusi bagi perusahaan. 



 

 

3. Bagaimana pendapat ibu mengenai cara calon penerus dalam memecahkan masalah yang 
sedang terjadi di perusahaan 
 
 
Jawaban: Mereka sangat bertanggung jawab akan pendapat mereka dalam memberikan 
solusinya kepada perusahaan, serta menerangkan kepada kami, bagaimana solusi dan 
penanganan kepada perusahaan. 
 
Kematangan  
1. Bagaimana ibumenilaikematangancalonpenerus dalam berpikir dan mengatasi setiap 
permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan? 
Jawaban : Saya menilai kematangan dari anak pertama saya yang sering ikut membantu, 
karena dia yang paling tua, maka pemikiran dan caranya dalam mengatasi masalah dengan 
dewasa dan bertanggung jawab. Kalau anak kedua saya menurut saya belum siap karena 
masih sekolah, masih dengan setengah hati dalam membantu bisnis tersebut. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Wawancara kepada Anak Pertama 

 

Umum 
1. Sudah sejak kapan anda ikut terlibat bekerja pada PT.Inti  Tunggal Pharma? 
Jawaban : Saya suka membantu di perusahaan ini sudah sejak tahun 2007 sampai sekarang. 
2. Bagian apakah yang anda kelola? 
Jawaban : Bagian yang saya kerjakan dikerjakan yaitu mengurus keuangan dan 
pembukuannya. 
3. Apakah anda merasa bahwa perusahaan ini sudah saatnya berganti penerus baru? 
Jawaban : Untuk sekarang ini mungkin belum saatnya, tapi 10 tahun lagi saatnya berganti 
penerus, karena usia orang tua saya yang sudah semakin tua. 
4. Apakah anda siap apabila ditunjuk sebagai calon penerus selanjutnya? 
Jawaban : Kalaupun saya ditunjuk menjadi penerus selanjutnya, maka akan saya persiapkan 
sebaik mungkin dari sekarang, karena kalau bukan kita anak-anaknya, siapa lagi yang mau 
membantu. 
 
Minat: 
1. Apakah anda mempunyai keinginan untuk menjalankan bisnis PT.Inti Tunggal Pharma? 
Jawaban : Keinginan itu ada, oleh karena itu saya sering ikut membantu supaya mengenal 
dan mengerti pekerjaan apa saja dan cara penanganan bagaimana, saya bisa mempelajarinya 
dengan ikut membantu. 
2. Bagaimana keseriusan anda dalam menjalankan perusahaan itu nantinya? 
Jawaban : Keseriusan saya dalam membantu di perusahaan yaitu mengerjakan pekerjaan 
dengan baik dan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. 
 
Kerelaan : 
1. Bagaimana keterlibatan anda dalam menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikran anda demi 
kelangsungan masa depan perusahaan? 
Jawaban : Saya ikut membantu dari kuliah sampai sekarang, kalau dulu waktu kuliah ada 
waktu luang, saya mulai berangkat ke kantor. Karena sekarang sudah tidak ada study, maka 
saya bisa dari pagi berada dikantor, membantu disana sampai kantor tutup. 
 
Kepemimpinan, Kesanggupan dan Kemampuan: 
1. Apakah anda sudah siap menjadi calon pemimpin selanjutnya? 
Jawaban : Kalau menurut saya, siap tidak siap itu adalah pilihan, tetapi buat saya sendiri, 
apabila kita sudah dipilih dan dipercaya, maka kita harus benar-benar menyiapkan diri, 
walaupun nantinya masih memerlukan bantuan dari orang tua yang sudah berpengalaman 
diperusahaan ini, yang penting saya berusaha dan mau belajar. 
2.Bagaimana keterlibatan anda dalam memberikan solusi disaat perusahaan sedang 
mengalami masalah? 
Jawaban : Saya sering memberikan solusi diperusahaan apabila ada sesuatu masalah atau hal-
hal yang menyimpang di dalam perusahaan, saya mengutarakan solusi dan pemecahannya 



 

 

tersebut kepada pimpinan bagaimana nantinya, semua keputusan terserah sama pimpinan, 
yang pasti saya sering memberikan pendapat bagi perusahaan ini. 
3. Bagaimana cara anda mengatur karyawandan perusahaan supaya dapat bekerja dengan 
lancar sesuai dengan tugas mereka masing-masing? 
Jawaban : Saya mengatur cara disiplin mereka setiap hari, yaitu mulai dari kehadiran, ijin, 
dan pekerjaan , smua harus ada laporannya dimeja saya setiap hari, dengan cara demikian 
maka saya dapat memantau kedisiplinan mereka serta hasil kerja mereka setiap hari, apakah 
sejalan dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. 
 
Kematangan: 
1. Bagaimana cara anda menyiapkantanggung jawab secara penuh dalam menyikapi dan 
mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan? 
Jawaban : Solusi dan penanganan yang saya berikan bukan sekedar keinginan saya untuk 
merubah perusahaan supaya menjadi lebih baik, dengan dampak dan perubahan yang akan 
terjadi di dalam perusahaan nantinya itu semua adalah tanggung jawab saya sebagai pemberi 
solusi untuk setiap persoalan yang terjadi di dalam perusahaan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Wawancara kepada Anak Kedua. 
 
 
Umum 
1. Sudah sejak kapan anda ikut terlibat bekerja pada PT.Inti  Tunggal Pharma? 
Jawaban : Saya jarang sekali membantu dikantor, paling sekali dua kali saya ikut terlibat 
diperusahaan ini, karena saya masih sibuk dengan sekolah setiap harinya. 
2. Bagian apakah yang anda kelola? 
Jawaban : Saya hanya membantu yang kecil-kecil, misalnya mengantarkan sesuatu ke kantor 
lain apabila dikantor tidak ada yang mengantarkan. 
3. Apakah anda merasa bahwa perusahaan ini sudah saatnya berganti penerus baru? 
Jawaban : Saya rasa belum, akan tetapi perlu dipikirkan untuk penerus selanjutnya. 
4. Apakah anda siap apabila ditunjuk sebagai calon penerus selanjutnya? 
Jawaban : Saya belum siap, karena study yang harus saya lakukan nantinya saya juga ingin 
kuliah di luar kota, jadi tidak ada waktu untuk membantu. 
 
Minat: 
1. Apakah anda mempunyai keinginan untuk menjalankan bisnis PT.Inti Tunggal Pharma? 
Jawaban : Tidak ada keinginan meneruskan kecuali kepepet tidak ada yang mau membantu 
mengurus perusahaan. 
2. Bagaimana keseriusan anda dalam menjalankan perusahaan itu nantinya? 
Jawaban : Kalau untuk saya sendiri masih harus banyak belajar, karena yang lebih sering 
membantu setiap harinya adalah kakak saya. 
 
Kerelaan : 
1. Bagaimana keterlibatan anda dalam menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikran anda demi 
kelangsungan masa depan perusahaan? 
Jawaban : Kalau saya diharuskan meneruskan perusahaan ini, maka akan saya kerjakan 
dengan sungguh-sungguh pekerjaan dikantor, karena ada tanggung jawab bagi karyawan 
untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. 
 
Kepemimpinan, Kesanggupan dan Kemampuan: 
1. Apakah anda sudah siap menjadi calon pemimpin selanjutnya? 
Jawaban : Saya belum siap. 
2.  Bagaimana keterlibatan anda dalam memberikan solusi disaat perusahaan sedang 
mengalami masalah? 
Jawaban : Selama ini saya tidak pernah menyumbangkan pemikiran saya, karena saya juga 
jarang sekali berada dikantor, dan tidak tahu akan permasalahan yang sedang terjadi. 
3. Bagaimana cara anda mengatur karyawandan perusahaan supaya dapat bekerja dengan 
lancar sesuai dengan tugas mereka masing-masing? 
Jawaban : Saya tidak pernah, karena saya jarang sekali berada dikantor. 
 
 



 

 

Kematangan: 
1. Bagaimana cara anda menyiapkan bertanggung jawab secara penuh dalam menyikapi dan 
mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan? 
Jawaban : Saya akan menyikapinya dengan penuh tanggung jawab, karena demi 
kelangsungan perusahaan keluarga saya sendiri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REKAP WAWANCARA 

 

RESPONDEN KETERTARIKAN 
/MINAT KERELAAN 

KEPEMIMPINAN, 
KEMAMPUAN, DAN 

KESANGGUPAN 
KEMATANGAN 

AYAH 

Menurut saya, anak pertama 
saya cara kerjanya lebih 
serius dan secara totalitas 
mengerjakan semua tugas-
tugasnya dikantor, karena 
hampir setiap hari dia selalu 
ikut membantu bekerja 
dikantor menyumbangkan 
tenaga dan pikirannya untuk 
membantu kami. Kalau 
anak kedua saya, karena dia 
jarang sekali berada 
dikantor, maka dia juga 
sangat jarang membantu 
tugas-tugas dikantor setiap 
hari karena harus sekolah. 

Dari anak pertama saya tidak 
pernah memaksanya untuk 
ikut bekerja dikantor setiap 
hari, itu semua karena 
keinginannya sendiri yang 
ingin membantu kami 
dikantor, apabila dia sedang 
tidak ada kegiatan kuliah, dan 
saya sangat senang apabila dia 
mau belajar dan mau 
membantu perusahaan ini. 
Anak kedua saya justru 
membantu apabila saya atau 
ibunya yang menyuruh untuk 
membantu, paling untuk 
mengantarkan barang apabila 
dia sedang libur sekolah dan 
kita butuh tenaga tambahan, 
akan tetapi dia tidak ada 
keinginsn sendiri untuk ikut 
membantu kami di 
perusahaan. 
 

KEPEMIMPINAN: 
Menurut saya, anak pertama 
saya mampu untuk menangani 
perusahaan dan mengatur 
semua kinerja karyawan dan 
segala permasalahan yang 
terjadi. Sedangkan anak kedua 
saya, dia belum mampu 
berani untuk menangani dan 
mengatur perusahaan, karena 
dia jarang membantu di 
kantor. 
KEMAMPUAN: 
Anak pertama saya lebih 
sering membantu di kantor, 
maka saya yakin dia mampu 
untuk menjalankan 
perusahaan ini, sedangkan 
anak kedua saya, dia sangat 
jarang sekali membantu dan 
terlibat di dalam perushaan, 
maka saya rasa dia belum 
mampu untuk menjalankan 
perusahaan ini. 
KESANGGUPAN: 

Saya rasa untuk 
kematangan cara berpikir 
dan sikap anak pertama 
dan kedua saya sudah 
sangat jauh berbeda, 
melihat selisih umur 
mereka yang berbeda 6 
tahun, untuk itu mengenai 
kedewasaan dan 
kemampuan berpikir 
secara dewasa, anak 
pertama saya yang sering 
terlibat, entah itu dalam 
rapat di kantor maupun di 
dalam keluarga. Anak 
kedua saya belum mampu 
untuk dituntut berpikir 
dan menyikapi secara 
lebih dewasa karena 
memang umurnya masih 
belia, oleh karena itu saya 
memakluminya. 
 



 

 

Kesanggupan dalam 
memecahkan permasalahan 
lebih sering diutarakan oleh 
anak pertama saya, karena dia 
yang lebih mengenal 
perusahaan, sedangkan anak 
kedua saya sangat jarang 
membantu maka dia juga 
tidak sanggup memberikan 
solusi karena dia tidak 
mengenal perusahaan ini 
secara keseluruhan. 
 

 
IBU 

 
 

Dari anak pertama saya 
menilai bahwa dia sangat 
antusias dalam membantu 
bisnis usaha keluarga ini, 
dan kami sebagai orang tua 
tidak pernah memaksanya 
harus mau membantu kami 
setiap hari, karena dia 
sendiri berada dikantor 
apabila tidak sedang sibuk 
kuliah. Kalau anak kedua, 
karena sekarang dia sedang 
berada di bangku sekolah 
menengah, maka kami juga 
tidak pernah memaksanya 
untuk terlibat di dalam 
perusahaan, biar dia sendiri 
yang menentukannya. 
 

Selama ini anak pertama saya 
ikut membantu kami apabila 
di kampus sedang tidak ada 
kegiatan perkuliahan, dan dia 
selalu menyempatkan diri 
untuk pergi ke kantor 
walaupun cuma sebentar, 
akan tetapi kami senang 
apabila dia ada keinginan 
untuk mau membantu kami di 
kantor. Sedangkan untuk 
adiknya, jarang sekali berada 
dikantor karena kesibukan 
sekolahnya setiap hari, akan 
tetapi apabila sekolahnya 
sedang libur atau pulang lebih 
awal, dia sering kami 
maintain tolong untuk ikut 
membantu kami apabila 

KEPEMIMPINAN: 
Kepemimpinan dari anak 
pertama saya, dia sudah 
mampu mengawasi dan 
mengatur karyawan dengan 
baik, karena dia belajar dari 
kami, bagimana untuk 
menjadi sorang pemimpin 
yang baik. Sedangkan anak 
kedua saya, karena dia jarang 
sekali berada dikantor, maka 
dia juga belum berani untuk 
menjadi seorang pemimpin di 
dalam perusahaan, karena dia 
juga belum mengenal 
bagaimana kondisi 
perusahaan. 
KEMAMPUAN: 
Kalau menurut saya, anak 

Kematangan sikap dan 
cara berpikir lebih 
mengarah kepada anak 
pertama saya, karena saya 
menganggap dia sudah 
dewasa dan sudah berani 
memutuskan sesuatu 
secara lebih bertanggung 
jawab, karena adiknya 
masih sangat belia jadi 
saya belum yakin untuk 
jalan pemikirannya bagi 
perusahaan. 



 

 

dikantor sedang kekurangan 
tenaga. 
 

pertama saya justru mungkin 
lebih mampu dalam 
menjalankan perusahaan ini, 
karena dia yang lebih sering 
ikut membantu kami di kantor 
dan membantu mengerjakan 
pekerjaan yang belum bisa 
terselesaikan karena 
banyaknya pekerjaan di 
kantor, sedangkan anak kedua 
saya, dia belum mampu untuk 
menjalankan perusahaan ini 
karena dia sendiri jarang ikut 
membantu kami dikantor dan 
belum mengenal kondisi 
perusahaan secara 
keseluruhan. 
KESANGGUPAN: 
Pemecahan masalah di dalam 
perusahaan lebih sering 
diutarakan oleh anak pertama 
saya, baik itu ide dan solusi 
penangannya sering dia 
rundingkan kepada kami di 
kantor, karena anak kedua 
saya belum mampu 
mengutarakan iden dan 
solusinya bagi perusahaan. 



 

 

 
 

ANAK 1 
 
 

Keinginan itu ada, oleh 
karena itu saya sering ikut 
membantu supaya mengenal 
dan mengerti pekerjaan apa 
saja dan cara penanganan 
bagaimana, saya bisa 
mempelajarinya dengan ikut 
membantu. 
Keseriusan saya dalam 
membantu di perusahaan 
yaitu mengerjakan 
pekerjaan dengan baik dan 
menyelesaikannya dengan 
penuh tanggung jawab. 

Saya ikut membantu dari 
kuliah sampai sekarang, kalau 
dulu waktu kuliah ada waktu 
luang, saya mulai berangkat 
ke kantor. Karena sekarang 
sudah tidak ada study, maka 
saya bisa dari pagi berada 
dikantor, membantu disana 
sampai kantor tutup. 
 

KEPEMIMPINAN: 
Saya siap, akan tetapi saya 
masih harus banyak belajar 
dari orang tua saya, supaya 
saya bisa menjadi pemimpin 
yang baik untuk kedepannya, 
karena ini perusahaan 
keluarga, meskipun saya 
menjadi pemimpin tetapi 
untuk masalah dan 
pengambilan keputusan harus 
tetap dirundingkan oleh 
keluarga. 
 
KEMAMPUAN: 
Selama ini saya merasa 
mampu untuk mengatur dan 
mengawasi karyawan dengan 
baik dan semua kegiatan 
dikantor berjalan dengan 
lancar, serta saya selalu 
menyumbangkan ide dan 
solusi untuk setiap 
permasalahan yang terjadi 
dikantor. 
 
KESANGGUPAN: 
Saya sanggup, karena sudah 
cukup lama mengamati dan 
mengenal perusahaan serta 
cara kerja masing-masing 
karyawan, sehingga untuk 

Saya menilai kematangan 
dari anak pertama saya 
yang sering ikut 
membantu, karena dia 
yang paling tua, maka 
pemikiran dan caranya 
dalam mengatasi masalah 
dengan dewasa dan 
bertanggung jawab. Kalau 
anak kedua saya menurut 
saya belum siap karena 
masih sekolah, masih 
dengan setengah hati 
dalam membantu bisnis 
tersebut. 



 

 

mengatasi karyawan dan 
permasalahan yang akan 
terjadi kedepannya saya sudah 
siap. 

ANAK 2 

Tidak ada keinginan 
meneruskan kecuali kepepet 
tidak ada yang mau 
membantu mengurus 
perusahaan. 
 

 Kalau saya diharuskan 
meneruskan perusahaan ini, 
maka akan saya kerjakan 
dengan sungguh-sungguh 
pekerjaan dikantor, karena 
ada tanggung jawab bagi 
karyawan untuk menjadi 
pemimpin yang berkualitas. 

KEPEMIMPINAN: 
Saya belum siap, karena saya 
belum sepenuhnya mengenal 
situasi dan kondisi di 
perusahaan karena saya jarang 
sekali berada dikantor, dan 
masih harus banyak belajar 
untuk dapat menjadi seorang 
pemimpin seperti papa saya. 
 
KEMAMPUAN: 
Saya belum berani 
memberikan solusi di 
perusahaan, karena saya 
belum sepenuhnya mengenal 
situasi dan kondisi 
perusahaan, serta ,asalah – 
masalah apa yang sering 
terjadi di dalam perusahaan, 
karena saya jarang sekali 
terlibat di dalam perusahaan. 
 
KESANGGUPAN: 
Saya belum sanggup, karena 
saya masih harus mempelajari 
banyak hal mengenai 
perusahaan, sedangkan saya 

Saya akan menyikapinya 
dengan penuh tanggung 
jawab, karena demi 
kelangsungan perusahaan 
keluarga saya sendiri. 
 



 

 

sendiri sekarang masih sibuk 
sekolah untuk meneruskan 
kuliah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REKAP DATA  

 

RESPONDEN KETERTARIKAN 
/MINAT KERELAAN 

KEPEMIMPINAN, 
KEMAMPUAN, DAN 

KESANGGUPAN 
KEMATANGAN KESIMPULAN 

AYAH 

Anak 1 : Lebih serius 
dan totalitas dalam 
menangani pekerjaan, 
karena sering terlibat di 
dalam perusahaan. 
Semuanya atas 
keinginannya sendiri 
tanpa paksaan dari 
pihak lain. 
 
Anak 2 : Jarang 
membantu pekerjaan di 
kantor karena tidak 
setiap hari terlibat di 
dalam perusahaan. dan 
tidak ada keinginan 
sendiri untuk terlibat di 
dalam perusahaan. 
 

Anak 1 : Membantu 
di kantor apabila 
sedang tidak ada 
kegiatan 
perkuliahaan. 
 
Anak 2 : Ikut 
membantu apabila 
sedang libur sekolah.

KEPEMIMPINAN: 
Anak 1 : mampu untuk 
menjadi pemimpin dan 
menangani perusahaan. 
Anak 2 :belum berani 
memimpin dan menangani 
perusahaan. 
 
KEMAMPUAN: 
Anak 1 :mampu menjalankan 
perusahaan karena 
keterlibatannya setiap hari di 
dalam kantor. 
Anak 2 :sangat jarang di 
kantor, dan belum mampu 
menjalankan perusahaan. 
 
KESANGGUPAN: 
Anak 1 :sanggup 
memecahkan masalah dan 
memberikan solusinya bagi 
perusahaan. 
Anak 2 :belum sanggup 

Anak 1 : Lebih matang 
dan lebih dewasa dalam 
berpikir  dan dalam 
memutuskan solusi 
untuk permasalahan. 
 
Anak 2 :Belum dewasa 
dalam berpikir dan 
bertindak. 

Lebih mengarah dan 
merencanakan suksesi 
pada anak pertama 
untuk menjadi calon 
penerus selanjutnya, 
karena dinilai yang 
paling sering 
membantu di 
perusahaan. 



 

 

mengatasi permasalahan 
karena belum mengenal 
kondisi dan masalah 
dikantor. 
 

 
IBU 

 
 

Anak 1 : Lebih 
berminat membantu 
perusahaan, dan tanpa 
paksaan dari pihak lain. 
 
Anak 2 : Belum 
berminat membantu 
perusahaan karena 
kesibukan sekolahnya. 

Anak 1 : Membantu 
apabila sedang tidak 
ada kegiatan kuliah, 
dan dengan senang 
hati membantu di 
kantor. 
 
Anak 2 : Membantu 
apabila sedang libur 
sekolah. 

KEPEMIMPINAN: 
Anak 1 :mampu untuk 
menjadi sorang pemimpin, 
karena sudah bisa mengatur 
dan mngawasi karyawan 
dengan baik. 
Anak 2 :belum bisa menjadi 
seorang pemimpin, karena 
belum berani untuk mnegatur 
karyawan karena jarang 
membantu di kantor. 
 
KEMAMPUAN : 
Anak 1 :mampu menjalankan 
perusahaan, karena sudah 
sangat mengenal kondisi 
perusahaan dan sering ikut 
membantu dikantor. 
Anak 2 :belum mampu, 
karena jarang berada 
dikantor dan belum 
mengenal kondisi 
perusahaan. 
 
KESANGGUPAN: 
Anak 1 :sanggup 
memberikan solusi untuk 

Anak 1 : lebih matang 
dari cara berpikir, dan 
lebih dewasa serta lebih 
bertanggung jawab.  
 
Anak 2 : belum siap, 
dan masih ragu untuk 
terlibat di dalam 
perusahaan. 

Anak pertama dinilai 
lebih pantas menjadi 
calon penerus 
selanjutnya karena 
sudah lama membantu 
bekerja. 



 

 

masalah-masalah dikantor. 
Anak 2 :belum berani 
memberikan solusi untuk 
permasalahn dikantor, karena 
jarang terlibat di dalam 
perusahaan. 
 

 
 

ANAK 1 
 
 

Berminat dan selalu 
serius dalam 
mengerjakan pekerjaan 
di perusahaan dengan 
penuh tanggung jawab. 

Sering membantu di 
perusahaan, karena 
sudah tidak ada 
kegiatan kuliah. 

KEPEMIMPINAN: 
Siap, akan tetapi masih 
banyak yang harus dipelajari 
dari orang tuanya. 
 
KEMAMPUAN: 
Merasa mampu untuk 
mengatur dan mengawasi 
karyawan serta perusahaan, 
dan mampu memberikan 
solusi di setiap 
permasalahan. 
 
KESANGGUPAN: 
Sanggup, karena merasa 
sudah cukup lama membantu 
dan mengenal perusahaannya 
serta karyawannya . 

Sudah siap menjadi 
penerus selanjutnya 
karena keterlibatannya 
secara penuh di dalam 
perusahaan. 

Sangat berminat 
menjadi calon penerus 
selanjutnya, karena 
sudah lama terlibat di 
dalam perusahaan dan 
sudah mengerti cara 
kerja di dalam 
perusahaan. 
 

ANAK 2 

Belum berminat 
menjadi calon penerus 
selanjutnya karena 
masih memikirkan 
study. 
 

Membantu apabila 
sedang libur sekolah 
saja. 

KEPEMIMPINAN: 
Belum siap menjadi 
pemimpin karena belum 
sepenuhnya mengenal situasi 
dan kondisi di perushaan. 
 

Akan menyikapi 
dengan tanggung jawab 
demi kelangsungan 
perusahaan. 

Belum siap menjadi 
calon penerus, karena 
kurang tertarik dalam 
bidangnya dan sedang 
sibuk sekolah. 



 

 

KEMAMPUAN: 
Belum mampu dan belum 
berani dalam memberikan 
solusi untuk masalah 
dikantor, karena merasa 
jarang terlibat dan belum 
mengenal perusahaan secara 
mendalam 
 
KESANGGUPAN: 
Belum sanggup untuk 
menjalankan perushaan, 
karena masih sibuk sekolah. 
 

KESIMPULAN 

Anak pertama lebih 
berminat dalam 
mengurus perusahaan 
keluarga dibandingkan 
dengan anak kedua 
yang belum siap untuk 
mengurus perusahaan. 
 

Anak pertama lebih 
bisa meluangkan 
waktu untuk 
membantu di kantor, 
sedangkan anak 
kedua sedang sibuk 
pada aktivitas 
sekolahnya dan 
hanya bisa 
membantu apabial 
sedang libur sekolah. 
 

Anak pertama lebih mampu 
memimpin dan sanggup 
mengatasi berbagai masalah 
dikantor, serta lebih berpikir 
secara dewasa dan lebih 
bertanggung jawab. 
Sedangkan anak kedua 
belum siap, karena belum 
berpengalaman dan belum 
dewasa. 

Anak pertama lebih 
matang dan lebih siap 
untuk melanjutkan 
perusahaan, sedangkan 
anak kedua belum siap 
dan masih ragu untuk 
terlibat di dalam 
perusahaan. 

Kesimpulannya adalah, 
perencanaan suksesi 
pada anak pertama 
untuk menjadi penerus 
selanjutnya karena 
lebih berpengalaman 
dan lebih dewasa dalam 
menyikapi segala 
pekerjaan dan 
persoalan di dalam 
perusahaan. 
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