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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
Sumber: Data Olahan Peneliti (2019)  

Latar Belakang Penelitian 

Rumusan Masalah: 
Bagaimana kondisi kompetensi 
(knowlede,skills,attitude) suksesor dalam 
menjalankan bisnis pada CV.TMS? 

Pengumpulan Data: 
Wawancara tentang kompetensi 
suksesor dalam menjalankan 
bisnis pada CV. TMS. 

Penasehat CV. TMS 

Karyawan CV. TMS 

Tenaga Ahli (Expert) 

Kesimpulan tentang kompetensi suksesor dalam 

pengembangan bisnis di CV. TMS 

Analisis Data: 
1. Reduksi 
2. Display 
3. Verifikasi 

Hasil Pengumpulan Data 

Pembahasan 

Knowledge: 
1. Planning 
2. Organizing 
3. Directing 
4. Controlling 

Skill: 
1 Konseptual 
2 Komunikasi 
3 Pengambilan 

Keputusan 

Attitude: 
1. Jujur 
2. Tanggung Jawab 
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Latar belakang dari penelitian ini yaitu menyangkut keadaan perusahaan 

yang sedang membutuhkan penggambaran tentang kompetensi knowledge, skill, 

attitude suksesor dalam bisnis CV. TMS. Perusahaan ini adalah sebuah 

perusahaan keluarga, karena mulai awal pendirian hingga sekarang masih 

dijalankan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari keluarga pendirinya. Dalam 

setiap menjalankan aktivitas usahanya, CV. TMS lebih cenderung menerapkan 

sistem kekeluargaan, sehingga segala keputusan maupun kebijakan perusahaan 

juga menjadi bagian dari unsur utama dalam lingkungan kerja.  

Dari beberapa narasumber terpercaya yang selanjutnya menjadi informan 

dalam penelitian ini diketahui, bahwa bapak Achmad Yusa’ (AY) memang sempat 

mengkader anak pertamanya yaitu I.K.Yumitasari (IKY) dan anak keduanya yaitu 

Asti Tsania Uyun (ATU). Secara legalitas sejak tanggal 2 Nopember 2017, AY 

menyerahkan posisi Direktur kepada ATU dan ibu Y. Uliani (YU) selaku kawan 

dari AY, menyerahkan posisi Komanditer kepada IKY. Namun sewaktu AY 

meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018 pada usianya yang ke 58 tahun, 

kedua putrinya tersebut merasa sangat kehilangan sosok pembimbing (mentor) 

yang mampu memotivasi mereka dalam meneruskan aktivitas perusahaan. 

Walaupun ada sosok istri AY yaitu ibu U. Thohiroh (UT) yang terus mendukung 

anak-anaknya, namun secara bisnis dan pengalaman tidak seperti AY. Sehingga 

tidak mengherankan jika selama mengoperasikan CV. TMS ini, ATU selaku Direktur 

saat ini belum dapat memaksimalkan perusahaan yang dipimpinnya. 

Tujuan penelitian ini terfokus untuk mengetahui kondisi knowledge, skill, 

attitude suksesor dalam bisnis CV. TMS. Sedangkan dalam kajian pustaka juga 

dilengkapi dengan pembahasan tentang kompetensi suksesor. Dimana menurut 

Hutapea dan Thoha (2008) yang menjelaskan kompetensi adalah karakteristik 

dasar seseorang yang terdiri dari knowledge, skill dan attitude yang ada hubungan 
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sebab-akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas 

kerja. Karena itulah Hutapea dan Thoha (2008), kemudian mengungkapkan 

bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu knowledge 

(pengetahuan), skill (kemampuan atau keterampilan), dan attitude (perilaku atau 

sikap) individu. Ketiga aspek itulah yang kemudian menjadi acuan dari peneliti 

untuk dapat menggambarkan kompetensi yang dimiliki suksesor dalam 

mengembangkan bisnis di CV. TMS. 

Berbagai alasan yang telah dipaparkan di atas, pada tahap selanjutnya 

akan dilakukan pengumpulan data melalui 3 kelompok informan yang terdiri dari: 

pertama, UT selaku istri yang bertindak mewakili AY (almarhum) sebagai pendiri 

sekaligus pimpinan CV. TMS generasi pertama dalam perusahaan keluarga ini; 

kedua, yaitu dua orang karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun di CV. TMS; 

dan ketiga, adalah seorang tenaga ahli (expert) yang memiliki ilmu mengenai 

kompetensi suksesor yang terdiri dari knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan) 

dan attitude (sikap) serta pengembangan bisnis dengan melakukan wawancara. 

Selain melalui proses wawancara, dalam pengumpulan data ini peneliti juga 

melakukan observasi dan pengumpulan dokumentasi yang mendukung hasil 

wawancara di lapangan. 

Seluruh hasil dari wawancara tersebut akan dianalisis dengan tiga tahap, 

yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Selanjutnya, hasil dari analisis 

data ini peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus tujuan dari 

penelitian yang berorientasi pada knowledge, skill dan attitude suksesor dalam 

bisnis CV. TMS. Harapan yang ingin dicapai melalui hasil penelitian yang telah 

dianalisis ini, salah satunya adalah agar dapat dijadikan referensi untuk strategi 

peningkatan suksesor dalam keberlanjutan bisnis usaha keluarga bagi generasi 

selanjutnya. 

Dimensi Bisnis 


