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BAB V 

     PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Proses suksesi menurut teori Handler dalam bisnis keluarga di Toko Mulya 

Abadi sudah diterapkan dengan baik, seperti kondisi bisnis, kondisi keluarga 

dan kondisi manajemen yang berjalan dengan baik. 

2. Kondisi bisnis pada Toko Mulya Abadi yang sudah diterapkan yaitu: 

a. Transisi terjadi ketika organisasi relatif "sehat", artinya perusahaan 

mengalami peningkatan laba dan penjualan. Contohnya, perusahaan 

mengalami peningkatan omset 10% setiap tahunnya dan barang yang 

dijual lebih bervariasi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan 

konsumen 

b. Pemilik melepaskan perlahan dengan cara dibimbing dan diawasi, lalu  

secara terus menerus tetap dibimbing, hingga pada akhirnya ketika 

calon suksesor sudah paham dan menguasai Toko maka saat itu akan 

di percayakan dan dilepas oleh pemilik Toko Mulya Abadi. Contohnya 

pendiri pindah secara bertahap menjauh dari keterlibatan aktif dalam 

operasi perusahaan, artinya pemilik secara perlahan melepaskan 

usahanya dan membimbing calon penerus mengembangkan usaha. 
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c. Ada program pelatihan dan sosialisasi untuk anak agar dapat 

mengembangkan toko Mulya Abadi lebih baik. Contohnya, pemilik 

sering mengikuti seminar tentang kewirausahaan, atau workshop dan 

mengikuti sebuah grup WhatsApp yang terdiri dari beberapa 

pengusaha yang dikenal, sehingga dapat saling memberikan informasi 

dan sharing. 

d. Pemilik tidak bergantung pada anak untuk memajukan toko ini karena 

masih menjadi tanggung jawabnya. Mungkin nanti akan ada saatnya 

pemilik toko akan sepenuhnya percaya terhadap anak-anaknya untuk 

memegang toko yang diberikan dari orangtuanya ini. Jadi ada 

hubungan interdependen antara pendiri dan penerus mereka, artinya 

pemilik tidak bergantung pada calon penerus untuk mengembangkan 

usaha. Pemilik termasuk orang yang mandiri dalam mengembangkan 

usahanya, sehingga tidak perlu bergantung kepada calon penerusnya. 

Pemilik memiliki prinsip untuk memajukan usahanya, sehingga saat 

ini pemilik tidak bergantung pada anak pemilik  dalam menjalankan 

usahanya. 

3. Kondisi keluarga pada Toko Mulya Abadi yang sudah diterapkan yaitu: 

a. Pemilik toko selalu berbagi pandangan kepada para karyawan senior 

demi kemajuan toko. Agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Para 

karyawan senior selalu dihimbau agar selalu memiliki pandangan yang 

luas terhadap para pembeli, agar tidak mudah marah ketika konsumen 
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komplain dan sebagainya. Jadi keluarga berbagi pandangan umum 

tentang ekuitas, meliputi modal yang dimiliki, kondisi keuangan, 

artinya pemilik memiliki pandangan yang baik untuk memajukan 

usaha. Contohnya, pemilik mengajarkan untuk selalu sabar dan 

menjadikan pembeli sebagai seorang raja atau ratu. Semisal ada 

pembeli yang suka bertanya maka karyawan senior atau penerus harus 

dapat menjelaskan dengan baik sampai pembeli merasa paham dan 

puas dengan pelayanan yang diberikan. 

b. Pemilik toko mempunyai rencana untuk kedepannya agar bagaimana 

toko tersebut terus berjalan, dan mengantisipasi agar tidak mengalami 

kebangkrutan dan penurunan penjualan yang drastis. Maka para 

karyawan juga ikut serta mempromosikan toko ini agar banyak dikenal 

dikalangan konsumen. Jadi keluarga telah merencanakan untuk 

keadaan darurat dan kemungkinan lainnya, artinya pemilik memiliki 

rencana untuk kedepan agar usaha tetap berjalan dan tidak 

mengalamani penurunan atau kebangkrutan. Contohnya, pemilik 

selalu mengusahakan untuk dapat terus mempertahankan dan 

mengembangkan usaha ini. Pemilik selalu mencari informasi terbaru 

dan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pembeli. Misalnya 

melakukan promosi yang akan dilakukan melalui penyebaran brosur  

dan media sosial untuk memperluas pangsa pasar. 
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c. Pemillik toko selalu mengajarkan hal yang baik. Seperti halnya selalu 

menyikapi suatu konflik dengan baik agar tidak saling salah paham 

antara satu dengan yang lainnya, dan hal itu juga diberlakukan kepada 

anak-anak sang pemilik toko tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh pemilik 

Toko Mulya Abadi adalah melalui musyawarah mufakat dan 

menghindari konflik. Jadi keluarga telah mengembangkan mekanisme 

untuk menyelesaikan konflik, artinya pemilik berusaha untuk selalu 

dapat menyelesaikan konflik dan tidak memperpanjang masalah. 

Contohnya, pemilik tidak termasuk orang yang suka memperpanjang 

masalah, jika ada masalah yang terjadi pemilik segera mencari tahu 

penyebabnya dan mencari jalan keluar atau solusi, sehingga masalah 

itu cepat selesai dan mendapatkan solusinya. 

d. Pemilik toko mempunyai tujuan yang baik untuk kedepannya, yang 

lain halnya tidak untuk kepentingan keluarganya saja, melainkan 

untuk para karyawan juga agar toko ini lebih baik dan memiliki 

karyawan yang baik pula. Sehingga bisa meningkatkan kualitas toko. 

Jadi keluarga berbagi tujuan yang lebih tinggi, artinya selain 

mengedepankan keluarga pemilik juga memiliki tujuan bersama 

dengan para karyawan. Contohnya, pemilik memiliki motivasi yang 

tinggi untuk berbagi tujuan dengan para karyawannya. Pemilik juga 

selalu memotivasi karyawan senior untuk dapat bekerja dengan lebih 
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baik, misalnya memberikan bonus kepada karyawan senior jika toko 

ramai, mengajak rekreasi bersama.  

e. Pemilik toko memiliki kepercayaan kepada keluarganya, namun bukan 

hanya untuk saat ini saja, tetapi juga kepercayaan untuk kedepannya  

sehingga dimasa mendatang toko akan lebih maju. Jadi kepercayaan 

tinggi ada di antara anggota keluarga, artinya keluarga selalu percaya 

dan mendukung setiap keputusan yang diambil. Contohnya, pemilik 

dapat menerima keputusan keluarga dalam menjalankan usahanya ini 

dengan berembuk terlebih dahulu, misalnya ada keluarga yang 

berpendapat bahwa keadaan toko yang kurang bersih dan berantakan, 

maka pemilik segera menyuruh karyawan untuk lebih rapi dan selalu 

menjaga kebersihan, karena kritik yang kecil harus segera di atas 

untuk kenyamanan bersama. 

4. Kondisi manajemen pada Toko Mulya Abadi yang sudah diterapkan yaitu: 

a. Pemilik masih  pemilik  dan anaknya memiliki  hubungan kekuasaan 

yang jelas dan sedikit ambiguitas. Misalnya ketika pemilik sibuk atau 

sedang keluar kota maka yang menggantikan adalah anaknya, dan 

sebaliknya. Jadi hubungan kekuasaan jelas dan sedikit ambiguitas, 

artinya pemilik dan calon penerus memiliki kekuasan dalam 

mengembangkan usaha. Pemilik dan penerus berhak untuk mengambil 

keputusan untuk kemajuan tokonya. Contohnya jika pemilik 

menginginkan untuk penambahan produk baru maka hal itu akan 
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segera di laksanakan karena termasuk dalam hal yang baik demi 

kemajuan toko. 

b. Manajemen memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola 

masalah dari keduanya (perusahaan dan keluarga), artinya pemilik 

telah memiliki cara untuk mengatur manajemen yang baik untuk 

usahanya. Contohnya, pemilik telah lama menjalankan usaha dan 

memiliki keahlian yang diperolehnya dari pengalamannya selama 

puluhan tahun dari merintis usaha hingga saat ini, sehingga pemilik 

memiliki keahlian dalam menghadapi masalah antara keluarga dan 

tokonya dan bisa membedakan kepentingan keluarga dan toko. 

 

5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya Toko Mulya Abadi dapat meningkatkan proses bisnis dan 

suksesi yang dimiliki selama ini supaya toko Mulya Abadi bisa bertahan 

hingga suksesi ke generasi selanjutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara: 

a. Suksesor sebelum mengambil alih sebagai pimpinan perusahaan 

sebaiknya dapat memulai sebagai manajer dan setingkatnya dan 

sebaiknya dapat ditempatkan di berbagai posisi. Hal ini ditujukan 

agar suksesor mampu menguasai berbagai bidang kerja dan 
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memberi pengalaman bagi calon suksesor untuk memimpin 

bawahan dan mengelola bisnis keluarga. Misalnya, mengikuti 

seminar agar dapat meningkatkan kinerjanya. 

b.  Suksesor diharapkan selain mempelajari internal toko juga dapat 

mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya mengenai  

dapat lebih mengenal konsumennya dengan lebih sering 

melakukan kunjungan maupun berbicara secara lebih intensif 

untuk menjalin kedekatan dengan konsumennya. Misalnya, 

karyawan di-training atau dilatih dengan senang hati dan ramah 

melayani pelanggan. 

c. Bagi pemilik Toko pada akhirnya menyerahkan kepemimpinan 

perusahaan kepada suksesor, namun sebaiknya tetap memantau 

perkembangan perusahaan melalui pertemuan keluarga maupun 

kontrol ke toko. Hal ini disebabkan karena suksesor dari segi 

pengalaman kerja masih kurang sehingga suksesor kurang 

mengenal kondisi lingkungan eksternal toko dengan baik dan 

masih memerlukan bimbingan dari pemilik. Misalnya, dengan 

selalu mendatangi toko dan memberi masukan jika calon 

suksesor melakukan kesalahan. 

d. Sedangkan untuk mempersiapkan calon penerus perlu dilakukan 

Business coaching yang dilakukan secara berkesinambungan dari 

generasi pertama ke generasi selanjutnya. Proses pelatihan 
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dilakukan mulai dari level bawah, dengan tujuan agar anak kelak 

mampu memahami segala sesuatu dalam perusahaan mulai dari 

hal yang terkecil. Hal ini berguna untuk penerus membantu 

dalam membuat keputusan agar lebih tepat dan apabila terjadi 

suatu masalah penerus dapat mengetahui akar permasalahan. 

Tentu saja proses pelatihan ini dibawah pembinaan orang yang 

berpengalaman di bidangnya (karyawan lama atau pendiri). 

Pelatihan juga dapat dilakukan sejak dini saat anak masih dalam 

masa pendidikan, hal ini berguna agar anak dapat belajar dan 

semakin dapat memahami antara pengimplementasian teori yang 

didapat dari bangku pendidikan dengan keadaan di dunia bisnis 

yang nyata. Misalnya, calon sukseor harus siap mental untuk 

selanjutnya meneruskan usaha orang tuanya. 

2. Pada penelitian serupa dimasa mendatang dapat dilakukan perbandingan 

dua toko serupa. 

 

 

 


