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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai aktivitas 

perencanaan suksesi bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya adalah 

perusahaan keluarga dimana kepemilikan perusahaan merupakan kepemilikan 

keluarga.  

Bisnis  keluarga Rumah Makan Ayam aPenyet Surabaya (berdasarkan teori 

Walsh) telah melakukan aktivitas perencanaan suksesi yang meliputi 2 dimensi 

yaitu management succession dan ownership succession. Proses persiapan suksesi 

kepemimpinan Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya dimulai dari management 

succession, yaitu membekali calon suksesor dengan pendidikan manajemen, lalu 

mengajak calon suksesor untuk mengamati dan berpartisipasi aktif dalam  

pekerjaan di perusahaan. Setelah itu, calon suksesor melakukan praktek dalam hal 

mengolah dan memeriksa bahan baku, serta menangani pelanggan.  

Langkah mendasar dalam  proses management succession  dan ownership 

succession  adalah adanya family comunications yang berfungsi sebagai wadah 

bagi para anggota keluarga untuk selalu mengutarakan masalah yang 

mengganggu,baik perihal bisnis maupun keluarga. Meskipun family council 

meeting sebagai bagian dari family comunications tidak dilaksanakan dalam 

suasana formal, namun karena frekuensinya yang cukup sering sehingga mampu 

dimanfaatkan untuk bertukar ide dan solusi dalam menghadapi masalah yang 
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timbul. Selain itu dalam kesempatan ini pemilik mempunyai kesempatan untuk 

menyampaikan dan mengajarkan nilai-nilai dalam gaya kepemimpinannya kepada 

keluarga terutama kepada calon suksesor. 

Dalam proses suksesi kepemimpinan, pemimpin Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya melakukan grooming successor dengan cara mentransfer 

pengetahuan kepemimpinan dan  manajerial dengan cara mengkomunikasikan 

dengan jelas kepada calon suksesor. Pemimpin mentansfer  nilai-nilai 

kepemimpinan dengan menjadi teladan dan contoh nyata bagi calon suksesor agar 

calon suksesor mengerti akan nilai-nilai kepemimpinan yang harus diterapkan 

dalam memimpin. Selain itu pemimpin juga membekali calon suksesor tentang 

pengetahuan managemen perusahaan diantaranya  pengetahuan operasional, 

keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia.  

Bapak Dicky Margono selaku pemimpin Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya selalu memantau aktivitas suksesi dan memberikan dukungan penuh 

kepada calon suksesor. Hal ini beliau lakukan karena telah mempunyai 

kepercayaan penuh (shareholder agreement) kepada calon suksesornya. 

 

 

 

5.2. Saran 

 Berdasararkan dari hasil analisis hasil wawancara, pembahasan, dan 

kesimpulan, saran yang bisa diberikan untuk bisnis keluarga Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya adalah: 
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a. Hendaknya calon suksesor juga diperkenalkan dengan para 

pemasok bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

dan pelanggan-pelanggan yang loyal dengan perusahaan saat 

dipegang kendali oleh pemilik sekarang, sehingga kelak saat 

setelah terjadi transisi kepemilikan dan kepemimpinan, para 

pemasok dan pelanggan yang sekarang ada merasa tidak asing dan 

mudah menyesuaikan diri dengan sistem yang baru, dan 

kepemilikan yang baru. 

b. Aturan yang sudah terbentuk dalam keluarga hendaknya dibuat 

secara tertulis, sehinga setiap anggota keluarga memiliki persepsi 

yang sama dan aturan ini bias diwariskan ke generasi seterusnya. 

c. Sebaiknya manajer juga diikutsertakan dalam aktivitas family 

business meeting yang bertujuan untuk saling koreksi kekurangan 

calon suksesor agar kinerja calon suksesor terbentuk sempurna 

setelah terjadi transisi kepemilikan dan kepemimpinan. 

d. Sebaiknya dalam bisnis ini dibuat family council meetings serta 

penengah, sehingga dapat mengurangi isu multigenerasi. 

 

 

 

 


