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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 
 

Berdasarkan analisis mengenai proses suksesi pada CV.Royalindo Rima 

Proda, maka dapat diperoleh kesimpulan proses suksesi CV.Royalindo Rima Proda 

yang dilakukan dengan melalui lima proses suksesi yaitu persiapan, penilaian, 

pengembangan profil, perencanaan dan implementasi menunjukkan bahwa saat ini 

suksesor telah bekerja di salah satu divisi CV Royalindo Rima Proda yaitu di bidang 

produksi. 

 

1. Pada proses persiapan dapat disimpulkan bahwa, anggota keluarga pemilik 

yang memiliki potensi sebagai suksesor adalah Galang Wijaya. Alasan 

pemilihan Galang Wijaya sebagai suksesor potensial adalah Galang Wijaya 

saat ini telah mulai menguasai operasional perusahaan terutama proses 

produksi yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Selain itu 

calon suksesor membutuhkan waktu selama beberapa tahun untuk dapat 

benar-benar siap sebelum menjalankan bisnis CV. Royalindo Rima Proda. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, proyeksi waktu yang 

dibutuhkan suksesor hingga dapat bekerja dengan baik di perusahaan adalah 

berkisar paling cepat dua tahun dan paling lama lima tahun, rata-rata 
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sebagian besar menjawab tiga tahun. Alasan proyeksi waktu tersebut adalah 

karena masih banyak yang perlu dipelajari oleh suksesor sebelum benar- 

benar siap untuk memimpin perusahaan. Saat ini suksesor baru bekerja di 

salah satu divisi CV Royalindo Rima Proda, suksesor masih belum 

menguasai area pemasaran seperti memasarkan produk madu kepada 

konsumen maupun distributor dan juga pelayanan kepada konsumen serta 

cara memaintain pelanggan dan terutama keuangan secara mendalam. 

2. Pada tahap penilaian dapat disimpulkan bahwa suksesor tertarik dengan 

bisnis madu, karena latar belakang pendidikan suksesor yang berasal dari 

teknik pangan sehingga suksesor antusias mempelajari dan membuat varian 

madu yang diyakini mampu menarik minat konsumen. Selain itu calon 

suksesor memiliki insting bisnis yang baik dan membuktikan diri mampu 

beradaptasi dengan pekerjaannya dan berkomunikasi dengan baik dengan 

rekan kerjanya di bidang produksi. Contoh dari insting bisnis dan 

kemampuan di bidang produksi ini adalah calon suksesor memberikan ide 

baru yaitu membuat tambahan varian madu berupa madu yang dikhususkan 

bagi penderita batuk. Suksesor berkomunikasi dengan baik dan lugas dalam 

bisnis yaitu dengan cara mampu bekerja sama dengan timnya terutama 

dalam hal penyelesaian target dan tugasnya. Pengembangan madu batuk 

membutuhkan tim riset dan juga beberapa orang produksi, suksesor dapat 

mengkomunikasikan pendapatnya sehingga mudah dimengerti oleh timnya, 

selain itu suksesor juga bersikap hormat kepada atasannya seperti manajer 

produksi. 
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3. Pada tahap pengembangan profil, disimpulkan bahwa masih ada 

kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan suksesor. 

Kesenjangan yang timbul adalah dalam hal manajemen pabrik dan 

manajemen keuangan. Suksesor memiliki latar belakang pendidikan yang 

cukup pada bisnis madu CV Royalindo Rima Proda. Latar pendidikan 

suksesor adalah teknik pangan sehingga pendidikan dengan bisnis ini 

sejalan. Latar belakang ini membuat suksesor mampu mengerti dan sejalan 

dengan bisnis madu yang juga berkaitan dengan makanan kesehatan. 

Namun walaupun suksesor memiliki pendidikan yang cukup karena berasal 

dari teknik pangan, tapi pendidikan saja tidak cukup karena masalah yang 

akan dihadapi di lapangan juga berbeda, selain itu perlu adanya pengalaman 

manajemen yang cukup lama sebelum suksesor mampu menjalankan 

perusahaan karena dalam memimpin pabrik perlu adanya aspek lain seperti 

pemasaran, keuangan, manajemen pabrik, dan pengaturan karyawan. 

Suksesor mengikuti pelatihan dalam hal madu dan bisnis manufaktur. 

Pelatihan yang diikuti adalah seminar mengenai manajemen, kemudian 

pelatihan mengenai ekstraksi madu di Thailand. Relevansinya adalah 

pelatihan ini akan membuat suksesor memiliki pandangan yang lebih luas 

dalam hal bisnis madu, membuka wawasan suksesor mengenai potensi 

madu di masa yang akan datang. 

4. Tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa saat ini belum dibutuhkan 

restrukturisasi dalam jangka pendek, namun perlu mulai dipersiapkan 

regrenerasi sehingga ketika karyawan yang telah berumur pensiun, 
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karyawan yang lebih muda sudah siap untuk mengambiil alih. Hal ini karena 

saat ini banyak jabatan yang diisi oleh orang yang masih kurang kompeten 

sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi, karyawan yang sudah terlalu 

tua dan kurang produktif dapat diganti dengan karyawan baru yang lebih 

mudah dan lebih mudah diajarkan mengenai teknologi. Tenaga kerja saat 

ini dianggap sudah cukup, walaupun terdapat pendapat bahwa saat ini masih 

terlalu banyak tenaga kerja yang ditempatkan tidak sesuai dengan 

kompetensinya. Karyawan inti dari CV Royalindo Rima Proda saat ini 

adalah manajer produksi, pemasaran dan personalia. Pembenahan perlu 

dilakukan dengan perbaikan kemampuan karyawan dan terutama adalah 

penguasaan ilmu komputer dan bahasa Inggris misalnya dalam hal 

pengoperasian mesin, seluruh instruksi dalam bahasa Inggris, namun 

banyak karyawan tidak mengerti Inggris. Selain itu, permesinan yang saat 

ini mulai ketinggalan jaman, perlu diganti yang lebih modern yang lebih 

efisien sehingga hasil produksi dapat meningkat. Karyawan juga 

membutuhkan kejujuran, kerja keras, kerja sama dan kepastian dari suksesor 

mengenai masa depan mereka. 

5. Berdasarkan hasil penelitian dari proses implementasi, dapat disimpulkan 

bahwa jabatan yang diberikan kepada suksesor ketika pertama kali 

memasuki perusahaan adalah karyawan produksi, karyawan biasa di level 

paling bawah, di bawah manajer produksi sudah tepat karena suksesor perlu 

mengetahui mengenai cara melakukan produksi madu dengan baik. Jabatan 

ini sesuai dengan suksesor karena suksesor memiliki latar belakang dalam 
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hal makanan sehingga dengan ditempatkan di bagian produksi ini suksesor 

dapat berkontribusi bagi perusahaan, seperti saat ini terbukti bahwa 

suksesor berperan aktif dalam pengembangan madu batuk. Selain itu 

suksesor perlu mengenal perusahaan mulai dari level paling bawah dan 

secara bertahap mulai diberikan tanggung jawab. Peran pemilik dalam 

perusahaan di masa yang akan dating ketika suksesor telah berperan penuh 

dalam mengelola perusahaan, adalah menjadi penasehat karena pengalaman 

pemilik dalam memimpin perusahaan sebelumnya masih dibutuhkan oleh 

suksesor untuk mamberikan nasihat kepada suksesor ketika dirinya 

mengalami masalah. 

 

Calon suksesor saat ini dinilai masih belum siap dalam memimpin CV 

Royalindo Rima Proda. Perkiraan hingga suksesor mampu bekerja dengan baik di 

perusahaan adalah berkisar paling cepat dua tahun dan paling lama lima tahun, rata- 

rata sebagian besar menjawab tiga tahun. Alasan proyeksi waktu tersebut adalah 

karena masih banyak yang perlu dipelajari oleh suksesor sebelum benar-benar siap 

untuk memimpin perusahaan, seperti di bidang pemasaran suksesor masih belum 

menguasai area pemasaran seperti cara pemasaran produk madu CV Royalindo 

Rima Proda kepada konsumen, cara melayani dan memaintain pelanggan dan 

terutama keuangan dalam masalah pembukuan, terutama bidang akuntansi seperti 

penjurnalan pembuatan buku besar, pembuatan laporan laba rugi, perubahan modal 

maupun laporan arus kas dan perpajakan. 
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5.2 Saran 

 
 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

perencanaan suksesi pada CV. Royalindo Rima Proda saat ini dan di masa yang 

akan datang adalah sebagai berikut : 

 

1. Suksesor perlu meningkatkan keterampilan dalam hal cara pemasaran 

produk madu CV Royalindo Rima Proda. Pemasaran ini meliputi 

penguasaan product knowledge dari produk madu CV Royalindo Rima 

Proda, cara perhitungan penentuan harga pokok produksi dan cara 

melakukan penawaran harga kepada konsumen, cara melakukan promosi 

yang efektif kepada konsumen CV Royalindo Rima Proda dan 

pendistribusian produk madu CV Royalindo Rima Proda kepada reseller 

maupun konsumen langsung. Suksesor dapat menguasai kemampuan 

tersebut dengan cara belajar pada pemilik maupun manajer pemasaran. 

2. Suksesor juga perlu mendalami masalah administrasi dan keuangan CV 

Royalindo Rima Proda, terutama bidang akuntansi seperti penjurnalan 

pembuatan buku besar, pembuatan laporan laba rugi, perubahan modal 

maupun laporan arus kas, perubahan ekuitas dan pemahaman akan 

peraturan perpajakan. Peningkatan pengetahuan ini bisa didapatkan oleh 

suksesor dari pengalaman pemilik dan juga melalui kursus administrasi dan 

akuntansi. 
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3. Suksesor perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia CV. 

Royalindo Rima Proda, antara lain menentukan kriteria karyawan yang 

diinginkan berada di CV Royalindo Rima Proda pada saat suksesor 

memimpin perusahaan. Suksesor juga perlu melakukan seleksi yang ketat 

pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh CV Royalindo Rima Proda 

saat ini sehingga karyawan yang memiliki potensi tetap digunakan oleh 

perusahaan. 


