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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dari tahap persiapan, tahap 

komunikasi, tahap perencanaan dan aktifitas yang dikontrol, maka dapat disimpulkan 

bahwa calon suksesor C adalah calon suksesor yang siap, dengan alasan sebagai 

berikut: 

1. Dalam Tahap persiapan, selain berpendidikan tinggi, memiliki keinginan 

untuk selalu belajar dalam bidang fashion adalah salah satu syarat menjadi 

calon suksesor yang baik dibisnis boutique Sian Collection, dengan selalu 

belajar mengenai fashion akan memiliki banyak pengetahuan tentang 

berbagai trend yang ada didunia fashion. Seringnya terlibat dalam bisnis 

keluarga, memahami bisnis keluarga, dan menguasai setiap bagian yang 

ada dalam bisnis keluarga menjadi syarat calon suksesor yang baik, 

pengalaman bekerja diperusahaan lain tidak menjadi jaminan akan dapat 

menjadi calon suksesor yang baik. Berdasarkan hasil analisis yang sudah 

dilakukan dari tahap persiapan, calon suksesor B dan C adalah Calon 

Suksesor yang siap. 

2. Dari Tahap Komunikasi memiliki Komunikasi yang baik dengan keluarga 

mengenai bisnis keluarga, memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi 

untuk memajukan bisnis keluarga, serta dapat menghadapi berbagai 

konflik yang ada di bisnis keluarga dengan baik dan memahami nilai dan 
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tradisi dalam bisnis keluarga, adalah syarat menjadi calon suksesor yang 

baik di bisnis Boutique Sian Collection. Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan, Calon Suksesor A, B dan C adalah Calon suksesor yang 

siap menjadi penerus dalam bisnis keluarga. 

3. Dalam Tahap Perencanaan dan aktifitas yang dikonrol, Calon suksesor 

harus dapat menunjukan perencanaan yang baik dan dapat mengontrol 

setiap aktifitas yang ada ditoko, sehingga system operasional ditoko pun 

dapat terjaga. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Calon 

Suksesor C adalah Calon Suksesor yang siap sebagai penerus bisnis 

keluarga. 

4. Usulan Calon Suksesor yang cocok sebagai penerus bisnis Boutique Sian 

Collection adalah Calon suksesor C. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian di Usaha Boutique Sian Collection ini, ada 

beberapa Saran kepada Calon Suksesor C bila terlipilih menjadi penerus di bisnis 

keluarga Boutique Sian Collection : 

1. Untuk lebih memantapkan Calon Suksesor C bila terpilih menjadi 

calon suksesor,  maka diharap dapat saling bertukar pikiran kepada 

Calon Suksesor A, dan B mengenai bisnis keluarga, karena Calon 

Suksesor A, dan B sudah memiliki pengalaman bekerja 

diperusahaan lain sehingga memiliki pengetahuan yang lebih luas 

dari mengenai bisnis. 
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2. Calon Suksesor C diharap dapat mempertimbangkan perencanaan 

membuka toko dimall dengan biaya yang besar, karena pasar di 

semarang yang cukup sulit untuk menerima hal yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




