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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebalumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari sepuluh kriteria kesuksesan suksesor menurut Poza (2010), 

calon suksesor telah memenuhi 7 kriteria dan belum memenuhi 3 

kriteria. 

2. Calon suksesor telah memenuhi kriteria yaitu Bimbingan pendiri 

terhadap calon suksesor, Pemahaman calon suksesor terhadap 

bisnis, Pemahaman calon suksesor terhadap dirinya sendiri, Calon 

suksesor mampu mengelola sumber daya manusia perusahaan 

untuk melengkapi kebutuhannya, Calon suksesor memiliki 

keinginan untuk memimpin yang bersumber dari diri sendiri, Calon 

suksesor dihormati oleh karyawan yang bukan keluarga, pemasok, 

pelanggan, anggota keluarga dan lain-lainnya, Calon suksesor 

dapat mengontrol ownership dan kepemimpinan dengan 

stakeholder perusahaan.   

3. Calon suksesor belum memenuhi kriteria yaitu Kemampuan calon 

suksesor sesuai dengan strategi bisnis, Calon suksesor mampu 

mengendalikan anggota keluarga,   karena meskipun calon suksesor 
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sudah memiliki pengalaman kerja dibidang ini namun masih belum 

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam 

menyelesaikan berbagai masalah, Calon suksesor fokus pada masa 

depan bisnis keluarga. 

5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya calon suksesor tetap mempertahankan kriteria-

kriteria kesuksesan calon suksesor yang sudah terpenuhi saat 

ini sehingga dimasa mendatang dapat lebih fokus pada bisnis 

keluarga  

2. Untuk kriteria kriteria yang belum memenuhi yaitu 

a. Kemampuan calon suksesor sesuai dengan kebutuhan 

strategi bisnis. 

Disarankan agar calon suksesor tetap menggunakan 

pengalaman kerja yang dimilikinya dalam bisnis keluarga 

Abon Patma ini sehingga bisnis keluarga ini dapat lebih 

berkembang dan diharapkan calon suksesor segera 

menyelesaikan studinya sehingga dapat memberikan 

seluruh waktunya untuk fokus bekerja dalam bisnis 

keluarga ini. 

b. Calon suksesor mampu mengendalikan anggota keluarga. 
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Karena calon suksesor belum mampu dalam memimpin 

anggota keluarga yang aktif dalam bisnis dan dalam 

mencapai target disarankan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri yang dimiliki calon suksesor adalah 

dengan belajar dari pemilik dan terlibat langsung dalam 

pengambilan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan 

masalah dan tentunya berani mengambil risiko karena 

karakter tersebut merupakan cirri-ciri seorang entrepreneur. 

c. Calon suksesor fokus pada masa depan bisnis keluarga.  

Disarankan agar calon suksesor segera menyelesaikan 

studinya karena salah satu penyebab calon suksesor belum 

bisa bekerja full time dalam bisnis keluarga dan belum 

dapat fokus sepenuhnya dalam bisnis ini karena masih 

berstatus mahasiswa semester akhir yang sedang 

menyelesaikan skripsi.  

 

 

 

 

 

 


