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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai proses suksesi pada Victory Snack 

berdasarkan teori Le Breton-Miller & Steier, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Calon suksesor memiliki pendidikan terakhir yang memadai, calon suksesor 

juga mampu bersikap professional dalam pekerjaan serta cepat beradaptasi 

dengan karyawan dan pelanggan. Saat ini lingkungan keluarga dan 

lingkungan kerja sangat membantu calon suksesor dalam melancarkan 

proses suksesinya. Penggunaan sistem primogeniture masih dilakukan pada 

proses suksesi di Victory Snack yang memilih anak laki-laki pertama 

sebagai penerus bisnisnya. Calon suksesor dapat bertanggung jawab atas 

apa yang dilakukan jika terjadi kesalahan dalam perusahaan dan berperilaku 

jujur dalam menjalankan perusahaan. Dalam pekerjaan, calon suksesor 

sudah mengenal para karyawan di perusahaan keluarga serta dapat 

mengatasi masalah dengan pelanggan dan pesanan. Calon suksesor saat ini 

masih belum siap dalam mengambil alih kepemimpinan perusahaan 

keluarga walaupun telah mendapatkan restu dari pemilik untuk meneruskan 

perusahaan. 



 

 

151 

 

2. Pendidikan calon suksesor, secara gelar dan akademis yang S1 dipandang 

sudah cukup memadai. Namun untuk memimpin perusahaan, pendidikan 

saja belumlah cukup. Kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah 

karakter yang kuat, wibawa, kejujuran, profesionalitas dan ketekunan 

sehingga calon suksesor saat ini masih belajar dari pengalaman orang 

tuanya. Calon suksesor memiliki keterampilan lain yang berguna dalam 

menjalankan perusahaan yaitu kemampuan di bidang computer. Calon 

suksesor mulai ikut membantu dalam bekerja di perusahaan semenjak masih 

SMA dan kuliah walaupun masih part time saja. Pemilik memberikan 

kesempatan kepada suksesor untuk bekerja secara part time tersebut agar 

supervisor lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan kerja di perusahaan 

dan merasakan kehidupan kerja sehingga pada saat lulus tidak terlalu kaget 

dengan dunia kerja. Saat ini tugas calon suksesor adalah membuat faktur, 

menerima barang masuk, mencatat barang keluar, menerima pembayaran, 

mengontrol stocking/persediaan, melakukan pembayaran dan melakukan 

pengiriman. Hubungan antara pemilik dan suksesor selalu baik. Pemilik dan 

suksesor selalu berdiskusi di pekerjaan dengan professional yaitu bekerja 

sama dalam menjalankan usaha Victory Snack. 

3. Pemilik memberikan restu bagi calon suksesor untuk meneruskan 

perusahaan walau merasa bahwa suksesor saat ini belum siap meneruskan 

posisi pemilik di Victory Snack. Alasan pemilik memberikan restu bagi 

calon suksesor untuk meneruskan perusahaan adalah karena calon suksesor 

memiliki kecintaan akan bisnis ini dan mau berusaha sedaya upaya untuk 
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mempertahankan dan meningkatkan Victroy Snack yang terlihat dari 

niatnya pada saat bekerja. Namun kurangnya kemampuan suksesor di 

bidang administrasi serta mentalitas yang masih meremehkan hal-hal sepele 

yang membuat pemilik merasa masih belum yakin menyerahkan 

sepenuhnya bisnis ini ke suksesor. Seluruh anggota keluarga yang terlibat 

di Victory Snack setuju bahwa calon suksesor merupakan penerus yang 

terbaik bagi Victory Snack. Alasannya adalah karena calon suksesor 

dipandang mau dan mampu, serta menunjukkan bahwa dirinya memiliki 

niat yang kuat dan mau bekerja keras. 

4. Saat ini pemilik belum melepas jabatannya dan menyerahkannya kepada 

suksesor dan masih memegang semua pekerjaan di Victory Snack karena 

pemilik masih belum yakin dengan kemampuan calon suksesor. Pemilik 

merasa bahwa calon suksesor perlu memperbaiki diri. Menurut pemilik, 

calon suksesor sudah cukup siap dalam mengatasi masalah perusahaan. 

Sebagian masalah seperti masalah menyelesaikan pesanan pelanggan dapat 

diselesaikan sendiri oleh calon suksesor. Cara penyelesaiannya adalah calon 

suksesor biasanya melakukan reschedule dan melakukan pengantaran 

secara personal kepada pelanggan tersebut. Masalah perusahaan yang sering 

timbul adalah complain pelanggan. Pelanggan Victory Snack biasanya 

memiliki karakteristik sebagai poedagang pasar yang biasa menawar dan 

complain untuk mendapatkan diskon, sehingga cara untuk mengatasi hal 

tersebut adalah calon suksesor dapat menyampaikan dengan hormat bahwa 
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Victory Snack bukan perusahaan yang memproduksinya sehingga keluhan 

tersebut akan disampaikan kepada pabrik/produsen. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

proses suksesi pada Victory Snack berdasarkan teori Le Breton-Miller & Steier saat 

ini dan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut : 

1. Suksesor sebelum mengambil alih sebagai pimpinan perusahaan sebaiknya 

dapat lebih mengembangkan dirinya terutama dalam bidang administrasi 

sehingga mampu membuatnya dipercaya oleh pemilik. Peningkatan 

kemampuan dalam bidang administrasi ini dapat dilakukan dengan cara 

menempatkan calon suksesor di bagian administrasi di dalam perusahaan 

keluarga Victory Snack, tetapi keluarga juga harus ikut terlibat untuk 

mendampingi calon suksesor agar calon suksesor mampu meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan di bidang administrasi. 

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 
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itu, suksesor juga sebaiknya dapat lebih mengenal konsumennya dengan 

lebih sering melakukan kunjungan maupun berbicara secara lebih intensif 

untuk menjalin kedekatan dengan konsumennya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


