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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis Proses Suksesi 

Kepemimpinan Pada Bisnis Usaha ”MIE PALEMBANG adalah sebagai berikut : 

1. Proses Suksesi Kepemimpinan : 

a. Suksesi kepemimpinan penting bagi perusahaan. 

b. Strategi pemilik kepada calon suksesor dilakukan dengan melatih 

(strategi training). 

c. Hal yang dilakukan Mie Palembang adalah dengan mengubah gaya 

kepemimpinan otoriternya menjadi demokratis, lebih 

memperhatikan kebutuhan anak buah atau karyawannya. Dengan 

kesejahteraan karyawan yang semakin meningkat tentunya 

karyawan akan lebih loyal pada perusahaan dan suksesi lebih 

berhasil dimasa mendatang. 

d. Kriteria suksesor yang ideal bagi perusahaan adalah  suksesor yang 

rendah hati, jujur, tegas,dan mampu mengembangkan perusahaan 

2. Keterlibatan Calon Suksesor: 

a. Suksesor sudah dilibatkan dalam aktivitas perusahaan sejak SMA. 

Ibu Yuli dinilai  sudah berpengalaman dalam menjalankan usaha 

Mie Palembang karena sudah matang dan sudah memiliki bekal 
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ilmu, calon suksesor juga sudah membantu sejak SMA. 

b. Cara yang dilakukan ibu Aha untuk ibu Yuli  agar diberikan 

kesempatan untuk menjalankan area penting dalam bisnis sehingga 

ia mendapatkan tanggung jawab yang lebih adalah dengan cara  

memberi kesempatan  jika ada festival makanan pasti diikutkan 

dan ketika ada pesanan yang banyak dia harus terjun langsung agar 

memiliki tanggungjawab yang lebih 

c. Tanggungjawab suksesor saat ini adalah berjualan ketika Ibu Aha 

sedang ada acara keluar kota. 

d. Nilai kepemimpinan diberikan kepada calon suksesor dengan cara 

memberikan pengetahuan dan nilai-nilai kepemimpinan kepada 

calon suksesornya, sehingga apa yang didapatkan oleh calon 

suksesor bukan hanya kemampuan teknis, tetapi hal-hal psikologis 

juga adalah dengan cara  mengajarkan cara mengelola penghasilan, 

cara mempromosikan Mie Palembang. Jika ada karyawan yang 

sakit diperbolehkan untuk ijin dan jika ada yang kasbon juga. 

3. Pada tahap implementasi suksesi: 

a. Untuk Visi dan usaha Mie Palembang sudah di mengerti untuk 

calon suksesor dengan mengenalkan produk Mie Palembang ke 

masyarakat dan membuat inovasi  

b. Untuk Misi usaha Mie Palembang sudah di mengerti untuk calon 

suksesor dengan mengenalkan produk Mie Palembang ke 

masyarakat dan membuat inovasi makanan baru. 
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c. Cara yang dilakukan pemilik untuk mengkomunikasikan keputusan 

yang akan dibuat di dalam keluarga maupun perusahaan Mie 

Palembang yaitu jika ada komplain masakan yang kurang enak dari 

konsumen maka akan didiskusikan dengan keluarga untuk 

mendapatkan solusi, ada masukan dari konsumen jika bosan 

dengan menu yang itu-itu saja maka dilakukan inovasi menu baru 

5.2. Saran 

 Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah: 

1. Sebaiknya pihak Mie Palembang dapat : 

a.    Semakin lebih mempersiapkan suksesornya dan 

mengembangakan usahanya dikemudian hari, agar sesuai 

dengan visi dan misinya (ini dalam hal proses suksesi). 

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan 

dan memberikan arahan kepada suksesornya, supaya 

suksesor dapat memimpin Mie Palembang dikemudian 

hari lebih baik lagi dan memajukannya di masa 

mendatang. 

b. Dalam hal keterlibatan suksesor, selain festival kuliner 

dapat menambahkan promosi via media sosial. 

c.   Dalam hal implementasi suksesi, dapat mengembangkan 

inovasi produk baru seperti mie dengan bakso keju, mie 

hijau, mie vegetarian serta membuka bagian komplain 

lewat WA. 
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2. Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat 

dilakukan perbandingan dengan mie lain atau menggunakan 

teori selain Aronoff. 


