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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai proses suksesi dalam 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor dapat ditarik kesimpulan bahwa UD Raja 

Isuzu Motor ini merupakan perusahaan dengan status perusahaan milik keluarga. 

UD Raja Isuzu Motor telah melakukan proses suksesi (berdasarkan teori Morris et 

al) yang meliputi 3 dimensi yaitu : 

1.  Kesiapan calon suksesor dimana pada dimensi ini calon suksesor telah 

dipersiapkan oleh owner melalui pendidikan formal yang sesuai dengan bidang 

usaha, pelatihan yang diberikan kepada calon suksesor oleh owner mengenai 

bidang usaha yang akan dijalankan calon suksesor, calon suksesor yang telah 

memiliki pengalaman kerja baik dari dalam bisnis keluarga maupun dari luar 

bisnis keluarga yang masih sama dengan bidang usaha yang akan dipegang oleh 

suksesor nantinya, serta motivasi kuat yang dimiliki oleh calon suksesor untuk 

melanjutkan bisnis keluarga.  

2. Relasi calon suksesor terhadap keluarga dan anggota bisnis keluarga dimana 

calon suksesor juga mempunyai komunikasi yang baik kepada seluruh anggota 

keluarga dan anggota pada bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor, calon suksesor 

juga telah mendapatkan kepercayaan dari owner untuk memimpin bisnis keluarga 

kedepannya, adapun komitmen dan kesetiaan yang dimiliki calon suksesor dan 

dukungan penuh dari keluarga calon suksesor, serta tidak adanya konflik antara 

kedua orang calon suksesor mengenai suksesi kedepannya. 
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3. Perencanaan dan pengendalian yang telah disusun oleh perusahaan 

secara baik dimana terdapat perencanaan akan pihak – pihak yang terlibat dalam 

proses suksesi kedepannya yang sudah ditentukan pada aspek ini serta 

pembentukan dewan keluarga terkait dengan tujuan dan prioritas bagi calon 

suksesor, namun perusahaan belum memiliki perencanaan mengenai penggunaan 

pihak dari luar perusahaan pada susunan direksi perusahaan, perusahaan juga 

belum memberikan edukasi akan kewajiban pajak pada calon suksesor serta 

belum adanya perencanaan akan penggunaan jasa konsultan. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan dari analisis hasil wawancara, pembahasan dan kesimpulan, 

maka saran yang dapat diberikan untuk bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor 

adalah:  

1. Calon suksesor perlu menduduki jabatan yang penting dalam bisnis 

keluarga seperti manajer dan supervisor hal ini ditujukan supaya calon 

suksesor dapat belajar dan memiliki pandangan yang luas serta 

menyeluruh dalam bisnis keluarga diluar persiapan yang sudah dilakukan 

oleh calon suksesor. 

2. Hendaknya calon suksesor semakin dikenalkan dengan para pemasok serta 

rekan bisnis UD Raja Isuzu Motor sehingga saat suksesi sudah terjadi, 

maka para pemasok dan para rekan bisnis ini tetap memberikan pelayanan 

terbaik mereka. 

3. Calon suksesor juga dapat diikutkan dalam kegiatan seperti salesman. Hal 

ini bertujuan agar calon suksesor dapat menjalin relasi terlebih dahulu 

dengan konsumen diluar daerah bisnis, serta mencari calon konsumen 

yang baru. 
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