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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Perencanaan proses suksesi dengan pendekatan teori Atwood dengan 

tahapan persiapan, penilaian, pengembangan tokoh dan perencanaan pada Bengkel 

Audi setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan tahapan persiapan, calon suksesor memiliki pendidikan formal 

yang dapat mempengaruhi kemampuan suksesor untuk berpikir logis dalam 

penyelesaian pekerjaan di bengkel. Selain itu calon suksesor telah mengenal 

bisnis Bengkel Audi ini sejak kecil karena telah dibawa untuk mengamati 

proses restorasi jeep di Bengkel Audi serta sudah mengetahui bahwa calon 

suksesor akan dilatih menjadi suksesor sejak calon suksesor tamat SMA. 

Tindakan yang dilakukan oleh calon suksesor setelah mengetahui adanya 

perencanaan suksesi tersebut adalah berusaha belajar, dengan cara 

melakukan pengamatan, mengenai operasional bengkel serta proses 

pengerjaan restorasi jeep baik dari pemilik maupun dari karyawan senior. 

2. Pada tahapan penilaian, calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan 

bisnis Bengkel Audi karena calon suksesor sebagai anak laki-laki tertua di 

keluarga yang menjadi harapan keluarganya untuk menjadi suksesor. 

Komitmen ini ditunjukkan oleh calon suksesor dengan tekun mempelajari 

keterampilan yang dibutuhkan dalam proses suksesi. Keterampilan yang 

perlu dimiliki oleh calon suksesor dalam menjalankan Bengkel Audi adalah 

kemampuan mengidentifikasi kondisi jeep yang akan direstorasi, 

kemampuan mengestimasi biaya yang akan ditawarkan kepada calon 

konsumen dalam menyelesaikan proyek jeep, pengetahuan mengenai body, 

mesin dan taksonomi dari jeep hardtop, dan pengalaman dalam penanganan 

berbagai proyek restorasi jeep. Calon suksesor saat ini mampu berpikir 

dengan logis dan cepat sehingga mampu memecahkan masalah dalam 

restorasi jeep dengan baik. 
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3. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pengembangan tokoh, calon 

suksesor saat ini belum mampu secara mandiri menjalankan kepemimpinan 

pada Bengkel Audi karena masih ada ketergantungan kepada orang tua 

terutama ibu dalam hal keuangan dan administrasi yang sampai saat ini 

masih dipegang oleh pemilik. Kemampuan calon suksesor yang telah 

dimilikinya saat ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang 

timbul dalam perusahaan tanpa menyinggung salah satu pihak, berusaha 

untuk selalui netral, mengakomodir kepentingan banyak orang dan 

mengutamakan kepentingan bengkel dibanding kepentingan pribadi dan 

calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan di Bengkel Audi. 

Anggota keluarga selalu memberikan motivasi kepada calon suksesor dalam 

menjalankan Bengkel Audi. Calon suksesor diajarkan untuk berpikir kreatif 

dan inovatif adalah dengan cara diberikan pekerjaan dan proyek dengan 

masalah baru dan berbeda-beda restorasi yang ada di Bengkel Audi serta 

diajarkan untuk bertanggung jawab dalam penyelesaian suatu masalah. 

4. Berdasarkan tahap perencanaan proses suksesi, arah bisnis Bengkel Audi 

yang akan datang adalah tetap pada bisnis restorasi jeep hardtop tua, namun 

calon suksesor berencana mengembangkan penjualan spare parts jeep 

hardtop secara online, terutama untuk spare parts yang cukup langka di 

Indonesia. Metode pelatihan yang sesuai bagi calon suksesor adalah metode 

on the job training yaitu pelatihan sekaligus bekerja dalam bengkel. Jadi 

pelatihan yang diberikan adalah melihat dan menjalankan proses secara 

actual. Calon suksesor direncanakan akan mengambil alih kepemimpinan 

dalam 10 tahun ke depan. Alasan 10 tahun ini adalah karena calon suksesor 

diharapkan lebih matang dalam pola pikirnya dan mendapatkan pengalaman 

yang cukup banyak sehingga dapat semakin kompeten dalam menjalankan 

bisnis Bengkel Audi ini. Karena saat ini calon suksesor sering terburu-buru 

membuat keputusan yang berakibat harga yang diberikan terlalu murah 

sebab ada beberapa masalah yang kurang teliti dalam perhitungan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diberikan 

beberapa saran bagi perencanaan proses suksesi pada Bengkel Audi sebagai berikut 

: 

1. Calon suksesor perlu membuktikan dirinya kepada pemilik bahwa saat ini 

calon suksesor memiliki kematangan dan keterampilan yang dibutuhkan 

oleh Bengkel Audi dalam melakukan restorasi jeep maupun pengendalian 

atas keseluruhan operasional Bengkel Audi. Pembuktian diri ini dapat 

dilakukan dengan menyelesaikan beberapa proyek restorasi jeep secara 

mandiri dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Pemilik perlu memberikan kepercayaan yang lebih banyak kepada calon 

suksesor untuk diberikan tanggung jawab lebih besar dalam hal pembuatan 

keputusan strategis berkaitan dengan restorasi jeep maupun berkaitan 

dengan bengkel Audi secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


