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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut pemilik CV. Fajar Karunia, calon penerus harus memiliki 

kriteria-kriteria faktor persiapan penerus dan faktor hubungan keluarga 

antara anggota keluarga. Dalam hal ini faktor persiapan penerus, kriteria 

yang diinginkan oleh pemilik kepada calon penerus yaitu pendidikan S1, 

mengikuti pelatihan dengan baik, memiliki pengalaman bekerja selain 

perusahaan keluarga, tidak ada jabatan khusus, bergabung dengan 

perusahaan keluarga minimal 10 tahun, mempunyai motivasi untuk 

berusaha menjadi lebih baik, sering terlibat dalam perusahaan. Sedangkan 

untuk faktor hubungan keluarga antara anggota keluarga, kriteria yang 

diinginkan oleh pemilik  yaitu berkomunikasi dengan baik, kepercayaan 

yang sudah diberikan, berkomitmen untuk menjalankan bisnis keluarga 

dengan baik, loyalitas dalam mempertahankan bisnis keluarga, mampu 

berperan menjadi memediasi perselisihan agar kesalahpahaman dapat 

diselesaikan dengan baik, penyelesaian konflik dengan baik, memahami 

nilai dan tradisi yang diajarkan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa dari faktor persiapan 

dari penerus terdapat dua indikator dari tujuh indikator yang tidak sesuai 

yaitu pendidikan formal terakhir dan pengalaman bekerja diluar 

perusahaan keluarga. Sedamgkam untuk faktor hubungan keluarga antar 

anggota keluarga, semua indikatornya sesuai dengan keinginan dari 

pemilik. Berdasarkan hasil evaluasi ini didapatkan hasil bahwa calon 

penerus sudah sesuai sebagai penerus perusahaan di masa yang akan 

datang. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pemilik perlu memahami kondisi calon penerus bahwa pendidikan D3 

listrik industri di Polines sudah cukup bagi calon penerus untuk 

menjalankan bsinis keluarga yang memiliki bidang usaha sejenis dengan 

pendidikan yang telah diembannya tersebut, pengalaman yang kurang 

lebih 10 tahun bergabung kedalam perusahaan dapat menutup kekurangan 

dalam pendidikan formalnya. 

2. Calon penerus sebaiknya diberikan waktu untuk bekerja diluar perusahaan 

keluarga agar mendapatkan pengalaman dalam menghadapi tekanan dalam 

bekerja, tetapi pengalaman tersebut dapat diperoleh dengan memberikan  

calon penerus proyek yang dapat dia kerjakan sehingga penerus 

mendapatkan pengalaman misalnya komplain, deadline pemasangan, dan 

penanganan masalah. 
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