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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai proses suksesi dan mentoring pada UD. 

Rehobot, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada tingkat persiapan penerus, suksesor telah memiliki pendidikan formal 

yang memadai bagi perusahaan namun diperlukan pengalaman yang lebih 

banyak agar suksesor mampu meningkatkan kompetensinya dalam 

memimpin perusahaan. Pengalaman kerja suksesor yang saat ini 

diterapkannya sangat membantu perusahaan meningkatkan omset dan 

pemilihan stock bata ringan. Saat ini suksesor perlu berperan lebih jauh 

dalam bisnis keluarga untuk mengantikan peran ayahnya. Suksesor merasa 

bahwa suksesor telah menguasai sebagian besar operasional perusahaan 

mulai dari pergudangan dan pemasaran.Suksesor sudah memiliki 

ketertarikan terhadap bisnis bata ringan ini karena dirasa calon suksesor 

bisnis ini akan menjadi bisnis masa depan yang bagus. 

Pada hubungan antar anggota keluarga dan bisnis, calon suksesor selalu 

memiliki komunikasi yang baik dengan keluarga dalam menjalankan bisnis 

keluarga. Calon suksesor selalu berkoordinasi dengan ayah dalam hal 

operasional seperti stok di gudang, negosiasi dengan supplier dan konsumen 
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serta perkembangan pemasaran produk bata ringan, dengan ibu, calon 

suksesor berkonsultasi mengenai masalah keuangan seperti pencatatan, 

nota, pembuatan faktur maupun cara membuat jurnal serta neraca. Pemilik 

saat ini telah mulai memberikan kepercayaan kepada calon suksesor dalam 

memimpin bisnis keluarga terutama dalam masalah pemasaran dan 

operasional perusahaan. Calon suksesor berkomitmen dalam menjalankan 

bisnis keluarga ini dengan selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan 

pekerjaannya seperti ketika calon suksesor dipercayakan sesuatu, maka 

calon suksesor akan mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh. 

Dalam kegiatan dan perencanaan, perencanaan jangka panjang yang dilakukan 

oleh calon suksesor terkait dengan bisnis keluarga di bidang bata ringan 

adalah dengan memiliki sistem handling persediaan di gudang yang berbasis 

pada komputerisasi dengan sistem barcode. Hal ini dimaksudkan agar 

pemilik dan calon suksesor mampu mengetahui jumlah persediaan bata 

ringannya yang ada dalam gudang pada saat calon suksesor menawarkan 

produk tersebut kepada pembeli. Menurut calon suksesor, calon suksesor 

sudah siap dalam menjadi suksesor di bisnis keluarga ini. Calon suksesor 

memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal bata ringan, calon suksesor 

sudah menguasai operasional perusahaan, mampu bernegosiasi dengan 

supplier dan konsumen serta menguasai area pemasaran yang saat ini cukup 

luas. Untuk kebutuhan calon suksesor akan kemampuan administrasi yang 

baik, selain belajar dari ibu, calon suksesor berencana akan mengikuti 

kursus administrasi keuangan. 



 

 

113 

 

2. Proses mentoring dilakukan oleh pemilik dengan mengajak calon suksesor 

berdiskusi, menceritakan mengenai asal usul perusahaan, berusaha 

menanamkan nilai bisnis keluarga UD Rehobot yaitu kejujuran kepada 

calon suksesor serta selalu mendampingi calon suksesor ketika pertama kali 

calon suksesor terjun di bisnis ini. Manfaat yang diperoleh calon suksesor 

adalah calon suksesor dapat mengetahui bahwa dengan melakukan usaha 

melalui langkah yang tepat, maka di masa yang akan datang hasil yang akan 

didapatkan juga semakin baik. Calon suksesor mendapatkan transfer ilmu 

yang berharga dari pemilik sehingga mampu mengembangkan dirinya 

menjadi lebih ahli. Selain itu calon suksesor juga dapat berpikir lebih jauh 

sebelum bertindak sehingga risiko akan dapat diperkecil. Hasil dari 

mentoring yang dilakukan bagi calon suksesor tersebut adalah pemilik 

merasa bahwa calon suksesor sudah fokus pada usahanya memperbaiki UD 

Rehobot sehingga dapat berkembang di masa yang akan datang sehingga 

calon suksesor sudah dipasrahkan untuk menangani pemesanan dan 

negosiasi dengan pihak pabrik dari Jawa Timur dan Jawa Barat serta 

pemasaran di area Solo, Yogyakarta, Tegal dan Semarang. 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

proses suksesi dan mentoring pada UD Rehobot saat ini dan di masa yang akan 

datang adalah sebagai berikut : 
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1. Suksesor sebaiknya dapat lebih menambah kompetensinya dalam bidang 

pembukuan dan administrasi antara lain dengan mengikuti kursus 

administrasi bisnis maupun menambah pengetahuan di bidang pajak. 

2. Suksesor diharapkan dapat lebih mempelajari trend terbaru yang sedang 

berkembang sehingga dapat mengambil peluang pada bidang bata ringan di 

masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


