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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai perencanaan suksesi pada toko kelontong 

Anik, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Calon suksesor sudah cukup siap untuk berperan sebagai pemimpin di 

perusahaan karena secara kompetensi mampu membuat keputusan bisnis yang tepat 

dan mengimplementasikan strategi bisnis yang sesuai. Calon suksesor juga 

memiliki pemikiran yang inovatif untuk pengembangan usaha dengan cara 

membuat toko Anik dapat menjadi toko kelontong yang berbasis teknologi, 

sehingga semua bisa terpantau secara digital dan menambah produk yang akan 

dijual di toko Anik seperti sayur dan buah segar. 

Calon suksesor memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas 

layanannya, yaitu dengan memperhatikan aspek tangible yaitu menyediakan 

fasilitas seperti tempat duduk di toko, untuk kualitas layanan secara intangible, 

reliability yaitu dengan fokus pada kemampuan toko untuk selalu mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen. Suksesor juga berempati dengan konsumen 

sehingga selalu berusaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen, 
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calon suksesor selalu menerima complain dari konsumen serta biasanya 

memberikan jaminan seperti penggantian, jika terjadi barang yang rusak. 

Suksesor saat ini mampu berkomunikasi dengan karyawan, supplier dan 

pelanggan, suksesor selalu memberikan pengawasan dan arahan untuk pekerjaan di 

toko, serta selalu membangun hubungan yang baik dengan karyawan dan 

konsumen. Suksesor juga menyukai tantangan baru dan mampu menyelesaikan 

tantangan yang dihadapinya. Suksesor saat ini selalu bekerja dengan focus pada 

hasil. Hasil yang menjadi focus kerja suksesor adalah peningkatan omset penjualan 

toko dan keuntungan toko Anik. Suksesor mampu bekerja dalam tekanan dan selalu 

mengumpulkan informasi mengenai supplier, produk yang akan diambil dan 

karakteristiknya sebelum membuat keputusan bisnis serta mampu berpikir secara 

logis dan praktis. 

Suksesor mampu beradaptasi dalam Toko Kelontong Anik dengan cara 

berusaha terbiasa dengan atmosfer toko, biasa berjaga di toko, dan membuka tutup 

toko setiap hari selain itu berusaha belajar dari Ibu Anik dan karyawan lainnya. 

Suksesor mampu mengembangkan diri dalam Toko Kelontong Anik dengan cara 

belajar cara pembukuan, perhitungan stok barang, pengaturan stok, penataan 

barang, berhubungan dengan supplier, pelanggan dan karyawan. 

Suksesor memiliki keterampilan dalam berbisnis terutama kelebihan dalam 

hal pembukuan dan administrasi. Suksesor juga detil dalam mencatat transaksi 

terutama transaksi jual beli dan persediaan barang. Keterampilan bisnis suksesora 

adalah dalam hal kerapian pembukuan dan administrasi toko yang lebih teratur. 
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Pengembangan yang dilakukan oleh suksesor adalah mulai memperbaiki sistem 

penjualan, pembuatan nota dan faktur menggunakan sistem computer serta untuk 

pengembangan di masa depan adalah komputerisasi sistem persediaan sehingga 

persediaan barang toko juga akan semakin teratur dan dapat tertib administrasi. 

Suksesor termasuk orang yang produktif. Suksesor dikatakan produktif 

karena bekerja dari pagi hingga malam, selain itu semenjak enam bulan terakhir 

omset toko Anik meningkat sebesar 20%. Cara suksesor menjaga produktivitasnya 

adalah dengan selalu berhati-hati dalam membuat keputusan, misalnya pemesanan 

barang disesuaikan dengan kondisi penjualan, suksesor juga memprediksikan 

barang-barang yang dianggap dapat laku dengan cepat dan juga barang yang 

dianggap kurang laku. Sehingga stok yang ada di toko juga tidak menumpuk, 

namun juga tidak kekurangan barang yang dijual. Suksesor juga selalu memilih 

supplier yang mampu mensupply secara konstan kepada toko Anik. 

Permasalahan dari calon suksesor saat ini adalah calon suksesor masih 

belum mampu untuk mengembangkan sistem dan proses karena masih kurang 

berpengalaman dan masih harus belajar cara menangani toko Anik. Kelemahan lain 

dari calon suksesor adalah suksesor saat ini belum mampu membuat perencanaan 

bisnis yang jelas, saat ini calon suksesor masih belajar dalam membuat 

perencanaan, memahami dan mempelajari mengenai toko Anik sekitar 1-2 tahun 

lagi. Karena suksesor belum mampu membuat perencanaan, secara otomatis 

suksesor juga tidak dapat mengimplementasikan rencana yang dibuatnya. Suksesor 

saat ini belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bisnis. Hal ini dapat 
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terjadi karena suksesor sebelumnya hanya lulusan S1 manajemen, tapi untuk 

berbisnis yang nyata masih belum ada pengalaman. 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

perencanaan suksesi pada toko kelontong Anik saat ini dan di masa yang akan 

datang adalah sebagai berikut : 

1. Calon suksesor perlu mengambil kursus dalam bidang administrasi 

sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal pembukuan dan 

keuangan perusahaan. 

2. Calon suksesor perlu membuat website dari online shop Toko Anik dengan 

bekerja sama dengan programmer atau pembuat website yang 

berpengalaman serta meningkatkan traffic dari pengguna ke Toko Anik 

melalui Instagram maupun Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 


