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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada kondisi saat ini banyak peluang bisnis yang dapat kita ketahui yaitu 

sebagai perusahaan produksi, distributor, dan jasa. Distributor adalah kegiatan 

pemasaran yang membeli barang dari pemasok lalu menjualnya kembali kepada 

pembeli yang membutuhkan barang tesebut. Barang distributor biasanya sangat 

beraneka ragam, seperti bahan mentah atau bahan alami, dan barang jadi.  

Perusahaan The Kamboeja merupakan salah satu perusahaan distributor bunga 

kamboja kering yang menanggapi peluang tersebut, perusahaan ini beranggotakan 

5 orang yaitu, Calvin Yohanes sebagai CEO, Limmanto Nugroho sebagai 

operasional, Ricko Kurniawan sebagai keuangan, Billy Antonio sebagai 

distributor barang, dan Hengky Gunawan sebagai marketing perusahaan. 

Perusahaan The Kamboeja mengupayakan pengeringan agar kadar air bunga 

kamboja kering dapat terkontrol. Perusahaan The Kamboeja melakukan proses 

pengeringan, dan memeriksa kadar air lalu mengirimnya ke pabrik pengekspor. 

Bunga kamboja dapat diperoleh sebagian besar dari penjaga makam dan 

pengepul bunga kamboja kering. Perusahaan The Kamboeja mengeringkan dan 

memakai alat untuk mengukur kadar air setelah itu perusahaan The Kamboeja  

mengirim ke perusahaan yang mengekspor bunga kamboja kering. 

   Awal mula perusahaan The Kamboeja berdiri pada tahun 2014. Perusahaan 

The Kamboeja melakukan penjualan bunga kamboja  dengan harga 65 ribu hingga 
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70 ribu rupiah. Sampai saat ini perusahaan The Kamboeja sudah memiliki tiga 

pembeli dan tujuh pemasok. Setelah berlangsungnya satu semester dengan 

penjualan yang bagus, The Kamboeja mengalami penurunan penjualan dan omset 

dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Laba dan Omset The Kamboeja Periode 2014 – 2016 

Sumber : olahan penulis (2016) 

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui dari tahun ke tahun perusahaan The 

Kamboeja terus mengalami penurunan keuangan bahkan pada tahun terakhir 

bisnis ini tidak mendapat keuntungan. Penurunan ini disebabkan karena harga 

yang ditetapkan oleh pembeli The Kamboeja. Berikut adalah data harga beli yang 

ditetapkan oleh ketiga pembeli The Kamboeja : 
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Tabel 1.1 Data Harga Beli Konsumen 
 Deflin Atun Hendra 

Semester 2 Rp. 68.000,- Rp 70.000,- Rp 70.000,- 
Semester 3 Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 44.000,- 
Semester 4 Grade A Rp. 38.500,- 

Grade B Rp. 35.000,-  
Grade C Rp. 31.000,- 

- - 

Semester 5 Grade A Rp. 33.500,- 
Grade B Rp. 30.000,-  
Grade C Rp. 27.000,- 

- - 

Semester 6 Grade A Rp. 22.500,- 
Grade B Rp. 20.000,-  
Grade C Rp. 18.000,- 

- - 

Sumber : olahan penulis (2016) 

 Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pembeli menurunkan harga 

belinya. Penurunan harga beli yang ditetapkan oleh pembeli The Kamboeja maka 

perusahaan The Kamboeja juga harus menurunkan harga kepada pemasok, tetapi 

pemasok masih ingin menetapkan harga sehingga perusahaan The Kamboeja tidak 

mampu untuk menjual lagi. Berikut adalah tabel yang berisi harga jual oleh 

pemasok : 

Tabel 1.2 Data Harga Jual Pemasok 
 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 

Pak Adi Rp. 40.000,- Rp. 34.000,- Rp. 29.000,- Rp. 29.000,- Rp. 23.000,- 
Pak Hasan Rp. 45.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- 
Pak Joko Rp. 42.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- 
Pak To Rp. 50.000,- Rp. 41.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- 

Bu Sumiati Rp. 40.000,- Rp. 34.000,- Rp. 28.000,- Rp. 28.000,- Rp. 15.000,- 
Pak Mul Pandaan Rp. 44.000,- Rp. 30.000,- Rp. 27.000,- Rp. 27.000,- Rp. 18.000,- 

Pak Supar  Rp. 45.000,- Rp. 30.000,- Rp. 26.000,- Rp. 26.000,- Rp. 21.000,- 
Sumber : olahan penulis (2016) 

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui pada semester 6 The Kamboeja memiliki 

selisih harga yang sangat tipis dan belum terpotong dengan biaya penyusutan 

bunga yang selalu berkurang hingga sepuluh persen, selain itu terdapat masalah 

internal perusahaan contohnya kinerja dari beberapa anggota perusahaan The 

Kamboeja yang kurang maksimal dalam menjalankan bisnis ini. Berdasarkan 

penjelasan yang ada, tidak ada kemajuan dan tidak tercapainya tujuan yang 
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direncanakan perusahaan dari awal, termasuk dalam kegagalan usaha. Astamoen 

(2008) dalam Hidayat (2014). 

Zimmerer (1996) dalam Azwar (2015) mengemukakan beberapa faktor- faktor 

yang menyebabkan wirausaha gagal yaitu, tidak kompeten dalam manajerial, 

kurang berpengalaman baik, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam 

perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, 

sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, dan ketidakmampuan dalam 

melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Menurut Zimmerer (1996) 

dalam Azwar (2015) perusahaan The Kamboeja dinyatakan gagal karena sumber 

daya manusia tidak berfungsi secara maksimal sehingga tidak berjalan dengan 

efektif.  

Perusahaan The Kamboeja saat ini termasuk perusahaan yang gagal karena 

perusahaan tersebut kesulitan untuk beroperasional dan meningkatkan penjualan 

dari tahun ke tahun. Hisrich et al. (2009) dalam Scherer (2015) menyatakan bisnis 

yang gagal terjadi ketika ada penurunan pendapatan dan peningkatan 

pengeluarkan yang mencapai proporsi yang bisa membuat tidak mungkin bagi 

perusahaan untuk menarik pembiayaan utang baru sehingga menjadi bangkrut. 

Pereira (1995) dalam Scherer (2015) menganggap beberapa yang memicu 

kegagalan bisnis yaitu, operasional bisnis, keuangan, organisasi, dan hukum. 

Jika dikaitkan teori Zimmerer (1996) dalam Azwar (2015) dengan 

perusahaan The Kamboeja maka perusahaan ini dinyatakan gagal karena : 

1. Pendapatan perusahaan The Kamboeja sangat tidak menentu karena bila 
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tidak ada barang dari supplier maka perusahaan The Kamboeja tidak 

mampu melakukan penjualan dan tidak memperoleh keuntungan. 

2. Perusahaan The Kamboeja mengalami kerugian karena harus menutup 

modal investasi yang disebabkan tidak adanya penjualan pada tahun-tahun 

terakhir. 

3. Ketika kondisi perusahaan semakin menurun dari tahun ke tahun setiap 

anggotanya juga semakin kurang termotivasi untuk mengembangkan 

bisnis ini. 

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

untuk mengetahui faktor-faktor kegagalan dalam perusahaan The Kamboeja, oleh 

karena itu judul penelitian ini adalah “ Faktor-Faktor Kegagalan Bisnis dalam 

Perusahaan The Kamboeja”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dijelaskan sebelumnya maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini : 

Faktor-faktor apakah yang menjadi kegagalan bisnis pada perusahaan The 

Kamboeja ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis ingin mencapai tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui faktor-faktor kegagalan bisnis perusahaan The Kamboeja. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang akan didapat oleh penelitian “ Faktor-faktor kegagalan 

bisnis perusahaan The Kamboeja“ adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis : 

1. Manfaat yang didapat dengan membaca penelitian ini adalah 

memberikan distribusi untuk mengetahui faktor kegagalan suatu 

perusahaan. 

2. Memberikan ilmu terkait entrepreneurship yang berfokus mengenai 

kegagalan bisnis. 

1.4.2 Manfaat Praktis : 

1. Manfaat yang didapat oleh perusahaan The Kamboeja setelah 

melakukan penelitian ini adalah perusahaan The Kamboeja mampu 

untuk mengetahui faktor-faktor kegagalan yang telah dialami 

perusahaan. 

2. Perusahaan The Kamboeja juga dapat mengevaluasi perusahaan 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor kegagalan yang ada. 

3. Penelitian ini juga akan dijadikan referensi bagi bisnis-bisnis yang 

sama atau sejenis. 

	


