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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha 45 Cao merupakan usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak 

dibidang makanan dan minuman yang terdiri dari dua orang anggota pemegang 

saham dalam perusahaan. Perusahaan 45 Cao berdiri pada tanggal 17 Februari 

2014 dan terdapat satu jenis produk yang dijual. Usaha 45 Cao memproduksi 

minuman yang merupakan hasil campuran bubuk kopi dan krim susu serta jelly 

yang berkualitas baik dan bermanfaat bagi kesehatan konsumen. Produk 45 Cao 

ini mempunyai kelebihan rasa dan aroma kopi di dalam minuman tersebut.  

Penjualan produk 45 Cao dilakukan melalui reseller, pre-order dan direct selling 

 
Gambar 1.1 Produk 45 Cao 

Sumber: Data Internal 45 Cao 

Kegiatan produksi Usaha 45 Cao menggunakan teknologi cup sealer dan 

juga sticker yang ditempel pada gelas sebagai brand dari produk 45 Cao. 45 Cao 

juga telah mengubah desain packaging agar memudahkan konsumen untuk 

mengkonsumsi produk tersebut dan sangat praktis untuk konsumen  “take away“. 

Selain produk 45 Cao yang dijual, perusahaan juga menawarkan jasa delivery 

dengan jangkauan jarak yaitu sekitar Citraland Surabaya Barat. Target pasar yang 
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menjadi sasaran perusahaan adalah penghuni kos-kosan dan apartemen di sekitar 

Citraland, mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat perumahan Citraland. Usaha 45 

Cao juga melakukan kegiatan marketing seperti mengikuti pameran dan promosi 

melalui media sosial.  

Selama menjalankan usaha ini berbagai upaya yang dilakukan perusahaan 

45 Cao seperti mencari reseller, mencari stand dan membuka stand bersama 

Sambal Roar yang berlokasi di G-walk Citraland. Usaha 45 Cao telah melakukan 

investasi pada mesin packaging, mendesain dan mencetak brosuk serta banner, 

membeli peralatan produksi usaha 45 Cao, mengikuti pelatihan untuk membuat 

produk minuman kopi cincau, membuka stand di G-walk selama 6 bulan, 

mengikuti pameran makanan dan minuman, mencari dan mendapatkan reseller. 

Namun seiring berjalannya waktu, upaya tersebut masih belum memberikan 

peningkatan dalam penjualan perusahaan. Pada umumnya tujuan perusahaan 

adalah mencapai keuntungan yang maksimal dan peningkatan pertumbuhan 

perusahaan yang maksimal (Putri, 2011) dalam Marliza (2014:18). 

Upaya yang dilakukan belum dapat membuat usaha 45 Cao BEP dan 

mendapatkan keuntungan dalam setiap penjualan perbulan, hal ini dikarenakan 

penjualan produk 45 Cao yang cenderung menurun, pemangkasan anggaran 

kegiatan promosi untuk memenuhi anggaran operasional dan modal usaha yang 

mulai berkurang dan tidak mampu untuk menutupi biaya operasional. Penjualan 

usaha 45 Cao tidak dapat menutupi biaya sewa tempat dan stand sebesar Rp 

1.250.000 setiap bulan di G-walk, biaya design dan pencetakan brosur serta 

banner, biaya pada investasi mesin cup sealer dan box packaging, biaya 
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mengikuti pameran dan pembelian bahan baku usaha 45 Cao sehingga berdampak 

pada usaha 45 Cao yang merugi dan berpotensi mengalami kegagalan. 

Berikut ini adalah data Omzet penjualan usaha 45 Cao. 
 

Gambar 1.2 Omzet Penjualan 45 Cao Periode Semester 4-Semester 6 

Sumber: Data Internal 45 Cao 

Berdasarkan grafik, bahwa pada bulan- bulan awal dimulainya usaha 45 

Cao, pendapatan yang diterima berkisar Rp 2.000.000 hingga Rp 1.000.000. 

Namun selanjutnya, pendapatan ini semakin menurun hingga hanya berkisar pada 

angka ratusan ribu rupiah saja. Omzet penjualan perusahaan 45 Cao tidak 

mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menutupi pengeluaran biaya 

perusahaan. Tidak tercapainya target penjualan selama tiga semester merupakan 

suatu hal yang berdampak buruk bagi usaha 45 Cao yang dalam arti lain 

merupakan sebuah kegagalan perusahaan. 

Kegagalan usaha diartikan oleh Fatoki (2014) sebagai keadaan dimana 

sebuah usaha mendapat keuntungan yang tidak mencukupi untuk menutup biaya 

yang harus dikeluarkan. Menurut  Scher et al. (2015), sebuah usaha dinyatakan 

gagal apabila pemilik usaha tidak dapat lagi mendapatkan solusi terkait 

pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menjalakan usaha akibat tidak 

Semester 4 Semester 5 Semester 6

Omzet Rp2,880,000 Rp1,948,000 Rp732,000

Target Penjualan Rp7,000,000 Rp5,000,000 Rp3,000,000
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mencukupinya pendapatan yang diterima untuk memenuhi semua beban kerja. 

Menurut Fatoki, (2014:925) faktor kegagalan bisnis kecil menengah dibagi 

menjadi dua yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal tidak dapat dikontrol ole 

perusahaan itu sendiri meliputi: kondisi ekonomi, kenaikan harga, kompetisi. 

Faktor internal dapat dikontrol oleh perusahaan itu sendiri meliputi: lemahnya 

pengalaman, kemampuan fungsional(planning, organizing, leading dan 

controlling), lemahnya pelatihan sumber daya manusia, dan buruknya perilaku 

terhadap pembeli. Menurut Wirasasmita dalam Nagel (2013:246), tingkat 

kegagalan usaha kecil di Indonesia mencapai 78 persen. Tingkat kegagalan usaha 

baru sangatlah tinggi  

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Penyebab Kegagalan Berwirausaha Pada 

Bisnis 45 Cao”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah:  

“Apa yang menjadi penyebab kegagalan berwirausaha pada bisnis 45 Cao?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan penyebab kegagalan 

berwirausaha pada bisnis 45 Cao. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis 

maupun akademis sebagai berikut:  
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1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kajian 

manajemen bisnis terutama dalam menganalisis terhadap faktor-faktor 

penyebab kegagalan usaha, selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi penelitian lain di masa mendatang 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi para 

pengusaha untuk dapat mengetahui dan mengambil tindakan antisipasi 

terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan bisnis. 

 


