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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai proses persiapan suksesi pada PT. 

SubenDwipa Jaya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tim suksesi dibentuk berdasarkan kompetensi dan pengalaman dari anggota 

tim sehingga anggota tim terdiri dari Direktur Utama sebagai direktur 

utama, Direktur Operasional dan Keuangan sebagai direktur operasional 

dan keuangan, coordinator pendukung operasional dan coordinator 

operasional dan marketing. Komponen evaluasi yang dibutuhkan untuk 

persiapan suksesi ini adalah kesiapan suksesor menerima tanggung jawab 

kerja, kemampuan untuk beradaptasi, dan penguasaan akan pekerjaan. 

2. Direktur Utama masih belum siap untuk melepas perusahaan kepada 

suksesor, dengan alasan suksesor masih belum siap dan belum memiliki 

cukup kemapuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan 

perusahaan. Menurut karyawan, kemampuan dan kompetensi suksesor saat 

ini juga masih kurang sehingga diperlukan lebih banyak pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan suksesor. 

3. Komunikasi antara suksesor dengan Direktur Utama dan orang tua berjalan 

dengan baik. Direktur Utama dan suksesor aktif dalam berkomunikasi 
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dengan frekuensi yang cukup sering, sehingga suksesor mampu 

menanyakan cara beradaptasi, cara memimpin yang baik, langkah-langkah 

untuk pemecahan masalah, dan penyelesaian pekerjaan. 

4. Hubungan suksesor dengan Direktur Utama, Direktur Operasional dan 

Keuangan dan anggota keluarga lain dalam bisnis cukup dekat dan Direktur 

Utama, Direktur Operasional dan Keuangan dan anggota keluarga lain mau 

untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada suksesor dalam 

proses suksesi ini. 

5. Manajer, sebagian besar karyawan, konsumen dan supplier dari PT. Suben 

DwipaJaya memberikan dukungan bagi suksesor dalam proses suksesi. 

Dukungan ini diberikan oleh konsumen dan supplier dengan harapan tidak 

ada perubahan dari sistem kerja sama antara PT. Suben DwipaJaya dengan 

konsumen dan suppliernya. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

proses persiapan suksesi pada PT. SubenDwipa Jaya saat ini dan di masa yang akan 

datang adalah sebagai berikut : 

1. Suksesor sebelum mengambil alih sebagai pimpinan perusahaan sebaiknya 

dapat memulai sebagai manajer dan setingkatnya dan sebaiknya dapat 
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ditempatkan di berbagai posisi misalnya keuangan, operasional, marketing 

maupun personalia. Hal ini ditujukan agar suksesor mampu menguasai 

berbagai bidang kerja dalam perusahaan dan member pengalaman bagi 

calon suksesor untuk memimpin bawahan dan mengelola bisnis keluarga 

dari level menengah. 

2. Suksesor diharapkan selain mempelajari internal perusahaan juga dapat 

mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya mengenai kondisi 

ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro seperti perubahan kurs, inflasi, 

dan suku bunga dapat mempengaruhi arah kerja perusahaan sehingga 

suksesor dapat memanfaatkkannya untuk kepentingan perusahaan. Selain 

itu, suksesor juga sebaiknya dapat lebih mengenal konsumennya dengan 

lebih sering melakukan kunjungan maupun berbicara secara lebih intensif 

untuk menjalin kedekatan dengan konsumennya. 

3. Bagi Direktur Utama walaupun Direktur Utama pada akhirnya 

menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada suksesor, namun 

sebaiknya tetap memantau perkembangan perusahaan melalui pertemuan 

keluarga maupun control ke perusahaan. Hal ini disebabkan karena suksesor 

dari segi pengalaman kerja masih kurang sehingga suksesor kurang 

mengenal kondisi lingkungan eksternal perusahaan dengan baik dan masih 

memerlukan bimbingan dari Direktur Utama perusahaan. 

 

 

 


