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MANAGING THE VENTURE 

MENGELOLA PERUSAHAAN 

Tahap awal memulai perusahaan start-up merupakan tahap tersulit. Beberapa tugas besar para 

usahawan dalam tahun pertama perusahaan secara garis besar tercantum pada Tabel 9.3. Dalam tahap 

awal, keuangan dan manajemen keuangan merupakan hal yang sulit. Terlebih, setelah proses menjamin 

keuangan awal, usahawan perlu mendirikan sistem pengelola arus keuangan dan menjaga rekor untuk 

memuaskan investor pemberi modal, kreditor, dan Internal Revenue Service. Mereka yang ingin 

beroperasi dalam bidang restoran atau hotel, sistem akun yang seragam memberikan sistem akuntansi 

standar yang didukung dengan berbagai sistem operasi suplemen mencakup budgeting / anggaran 



pembelanjaan dan forecasting/ prediksi. Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) 

dan Uniform System of Accounts for Restaurants (USAR) didesain untuk memenuhi kriteria khusus 

industri dan mengizinkan usahawan membandingkan hasil operasi mereka dengan standar industri. 

Usahawan umum mengalami permasalahan arus-kas karena tingkat huni dan arus-kas lain yang sejenis 

lazim membutuhkan waktu untuk terlaksana. Penjualan rendah dapat menghantui perusahaan, 

terutama dalam beberapa bulan pertama setelah peluncuran. Sebagian besar konsumen dan bisnis 

menunggu untuk melihat restoran atau hotel baru menerima ulasan baik. Mereka mencari track record 

/‘rekam jejak’.  
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Tanpa kapita, perusahaan mungkin gagal walaupun ide bisnis termasuk bagus dan memiliki kemampuan 

mengelola. Dalam kasus restoran Metro, dimana kecenderungan turun umum menghantam Kota New 

York, jumlah pelanggan turun menjadi sekitar 175 pengunjung pada akhir minggu dan sangat rendah 

pada hari lain. Clark, sang koki mengakui bahwa ia mungkin tidak sinkron dengan apa yang diinginkan 

klien dari Upper East, dan mulai dari tahun kedua operasi, ia mulai memangkas jumlah karyawan dan 

mengurangi harga. 

Satu strategi mengatasinya adalah menyediakan servis pada beberapa pelanggan awal dalam harga 

nominal . Pelanggan awal kemudian menjadi referensi. Iklan bertargetpun berguna, dan membutuhkan 

usahawan agar berhati-hati menentukan target pasar. Dalam kasus sebuah restoran, menu, jam & 

waktu operasi, lokasi, dan servis harus selaras dengan apa yang dipercayai pelanggan  pantas untuk 

dibeli. Membangun basis pelanggan yang kuat dan stabil penting untuk kesuksesan operasional awal. 
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Aktivitas Deskripsi 

Financial Management/ 
Pengelolaan keuangan 
 

Setelah modal luar didapatkan, titik berat beralih menjadi mendirikan 
sistem untuk melacak pendapatan dan pengeluaran dan biaya kontrol. 
Sistem pencatatan harus didirikan dan memenuhi permintaan investor, 
kreditor, dan Internal Revenue Service.  

Marketing/Pemasaran Setiap usaha pemasaran dapat menyediakan servis kepada beberapa 
pelanggan pada harga nominal untuk mendirikan track record/rekam 
jejak dan mendapat referensi. Iklan bertargetpun dapat dilakukan.  

Services Development/ 
Pengembangan Servis 

Hal ini mencakup mendirikan sistem untuk mengumpulkan umpan 
balik dari pelanggan awal agar servis dapat ditingkatkan. Peningkatan 
berkelanjutan sangat penting. 

Resource Acquisition/ 
Mendapatkan Sumber Daya 

Proses dimulai dengan memilih lokasi dan mendirikan bangunan, 
apabila diperlukan. Lokasipun harus dilengkapi dengan mesin yang 
dibutuhkan, furnitur, sistem informasi, alat utilitas, dan barang suplai. 
Kontrak perlu dibuat antara supplier bahan mentah, komponen, dan 
servis. 

Process Development/  Fokus pada produksi dan manajemen operasi untuk memastikan 



Pengembangan Proses efisiensi dan kualitas. Peningkatan berkelanjutan sangat penting. 

Management and 
Staffing/Pengelolaan Staf 

Satu dari aktivitas paling vital adalah rekrutmen karyawan 
bersemangat, terlatih dan memilih manajer, apabila diperlukan. Area 
ini termasuk penugasan tanggung jawab, pendirikan aturan personil, 
mengatasi masalah administratif, pelatihan, dan mendirikan sistem 
kompensasi, dimana dapat memberi benefit. Usahawan perlu 
mendirikan budaya organisasi dalam satu tahun. Ini akan mendukung 
tujuan dari perusahaan. 

Legal Requirements/ 
Ketentuan Hukum 
 

Perusahaan akan memerlukan formulir hukum legal (Kepemilikan 
utama, partnership, korporasi). Apabila karyawan direkrut, perusahaan 
memerlukan Nomor Identifikasi Karyawan lalu perlu mengumpulkan 
dan membayar pajak gaji. Hak paten dan trademark/Hak cipta kadang 
dibutuhkan untuk melindungi teknologi kepemilikan dan gambaran 
perusahaan. Ketentuan hukum lain bergantung pada jenis perusahaan, 
negara dan industri dimana perusahaan didirikan. 
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Establishing Operations and Site Selection 

Mendirikan operasi dan pemilihan lokasi 

Salah satu aktivitas tahun-pertama yang penting adalah pengembangan servis. Usahawan jarang 

merasakan servis yang mereka beri persis dari awal. Konsumen awal akan sangat cepat menemukan 

kekurangan. Usahawan harus memasang sistem yang mengumpulkan umpan balik dari konsumen awal 

sehingga servis dapat ditingkatkan. Theme Restaurants/ Restoran bertema, seperti Planet Hollywood 

yang bangkrut sebelumnya, menderita akibat profit rendah yang dikarenakan gaji tinggi para penghibur, 

harga inflasi, menu yang stagnan, dan kurangnya pelanggan tetap. Peningkatan berkelanjutan sangat 

penting, karena apabila produk atau servis sukses, perusahaan lain akan meniru dengan cepat. Mereka 

mungkin berupa perusahaan besar dengan sumber daya lebih. Maka, adalah penting untuk tetap satu 

langkah di depan dari kompetisi untuk menikmati keunggulan sebagai inisiator. 

 Banyak sumber daya diperlukan dalam start-up. Satu dari keputusan terpenting adalah 

pemilihan lokasi. Usahawan perlu menentukan ukuran yang cukup kecil untuk efisiensi biaya, dan cukup 

besar untuk mendapat keunggulan dari permintaan masa kini dan masa depan. Keputusan pemilihan 

lokasi umumnya dicetus saat proses pembuatan rancangan bisnis/ business plan, karena investor 

potensial akan tertarik dalam memastikan lokasi yang cocok tersedia. Lokasi harus atraktif terhadap 

personil dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan sukses. Itu pun harus 

sedekat mungkin dengan supplier dan pelanggan. Apabila lokasi belum termasuk pendirian bangunan, 



maka pembangunan perlu dikoordinasi. Sumber fisik lain yang perlu didapatkan mencakup pengisian 

furnitur, barang utilitas, sistem informasi, dan barang suplai. Kontrak perlu dibuat antara supplier barang 

dan servis esensial (Lihat kotak bagian “Hospitality Focus” pada halaman 374). 

Tambahan dari pengembangan produk/servis, pengembangan proses tidak dapat ditelantarkan. Ketika 

lokasi telah dipilih, lokasi perlu dipersiapkan untuk produksi servis. Unit pertama dari sebuah servis 

adalah yang paling mahal untuk diproduksi. Contoh, makanan pertama yang disiapkan akan memakan 

waktu paling lama, dan minggu pertama sebuah hotel akan sangat mahal, karena bug/ gangguan sistem 

akan diselesaikan dan sistem akan dibuat kembali dengan benar. Usahawan perlu memantau dekat isu 

proses, mendirikan sistem jaminan mutu, dan fokus pada mendapatkan suplai dalam biaya terendah. 

Biaya produksi semestinya turun drastis pada tahap awal siklus servis, konsisten dengan kurva 

pengalaman yang lalu. 

Produksi lain dan isu manajemen operasi akan muncul dengan sendirinya dan membutuhkan perhatian 

segera. Riset industri menunjukkan bahwa rata-rata hotel dan restoran mengganti dua-pertiga 

karyawannya pertahun. Dengan tingkat pergantian karyawan ini, penting bagi usahawan untuk fokus 

bagaimana cara mempertahankan pekerja servis berkemampuan rendah dan digaji rendah (lihat kotak 

bagian kedua “Hospitality Focus” pada halaman 374). 
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Hospitality Focus 
 
Establishing Operations to Renovate Old Restaurant 
Mendirikan Operasi Renovasi Restoran Lama 
 
“Dapurnya sangat berantakan,” catat Clark saat ia pertama kali memulai renovasi panjang yang 
dibutuhkan untuk mengubah restoran lama bernama Adam’s Rib ke dalam Stasiun Metro. Dinding dan 
lantai dapur perlu dipasang ulang, di ruang makan memerlukan kerja besar pada langit-langit untuk 
menyamakannya dengan aturan kota, dan biaya meningkat. Furnitur seperti kursi-desain Tihany 
memakan 240$ per kursi, meningkatkan biaya menjadi lebih besar. 

 

Employees Matter at Joie De Vivre Hotels 
Karyawan Berharga pada Hotel Joie De Vivre 
 
Hotel Joie De Vivre dimulai oleh Chip Conley, dalam pertengahan usia 20. Sekarang salah satu dari 
perusahaan hotel butik terbesar di California, sifat dari hotel dan proses servis merefleksikan prinsipnya 
dan personalita merk yang mirip dengan gaya hidup California: Segar, inventif, casual/biasa, dan 
orientasi grassroot[2]. Karyawan berharga bagi perusahaan ini, dimana menjunjung filosofi “servis adalah 
hati” dan mendorong “lingkungan partisipatif, menguatkan satu sama lain, wirausahawan,tersebar 
dinamis dan inklusif.” 
 
Satu contoh simpel adalah bagaimana Joie De Vivre memegang proses servis mereka ketika mengambil 



alih manajemen dari Hotel Carlton di San Fransisco. Manajemen sebelumnya tidak suka mengganti 
vakum yang menua, meskipun pelanggan mengeluh. Setelah Hospitality Joie De Vivre mengambil alih, 
manajer baru membeli vakum untuk setiap 15 penjaga kamar—menggantinya setiap tahun. Vakum baru 
membawa perbedaan besar pada karyawan—dalam performa dan moral. 

 

[2]Grassroot: “gerakan akar rumput, menjalar dan sederhana, memulai dari kecil” 

 Banyak perusahaan kewirausahaan mulai dari kumpulan kecil orang; namun, perusahaan sukses 

membutuhkan personil lebih segera. Usahawan punya terlalu banyak hal untuk dilakukan. Ketika 

perusahaan berkembang, rekrutmen dan pelatihan karyawan dan manajer menjadi aktivitas penting. 

Usahawan perlu memberi tanggungjawab dan mendirikan sistem kompensasi, yang mungkin 

memasukkan keuntungan seperti asuransi. 

 Sejalan perkembangan perusahaan, penting untuk memiliki budaya tempat yang mendukung 

tujuan perusahaan. Budaya didirikan sangat awal melihat contoh usahawan dan karyawan awal. Contoh, 

apabila usahawan bekerja keras, budaya norma yang menghargai kerja keras akan terbentuk. Apabila 

pelanggan diberikan prioritas tertinggi, maka budaya orientasi-pelanggan akan muncul. (Lihat kotak 

“Hospitality Focus” pada halaman 375.) 

 

Choosing a Legal Form 

Memilih Bentuk Perusahaan Legal / Secara Hukum 

Persyaratan legal pun merupakan isu besar pada tahun pertama. Pertama, usahawan harus 

memutuskan bentuk legal perusahaan. Dalam kepemilikan tunggal, usahawan adalah pemilik, dan 

bertanggung jawab secara finansial dan hukum atas perusahaan seluruhnya. Dalam partnership, setiap 

rekan memberi kontribusi sumber daya berupa uang, barang fisik, servis, pengetahuan, dan hubungan 

eskternal kepada perusahaan. Rekan-rekan pun berbagi dalam hasil/ profit. Tipikalnya,perjanjian 

hubungan kerjasama dibuat oleh rekan-rekan untuk menentukan durasi perusahaan, kontribusi rekan, 

pembagian keuntungan dan kerugian, prosedur penyelesaian pertengkaran dan manajemen karyawan.  

Limited Partnership/ Kerjasama Terbatas dapat dibuat dimana manajemen bertanggungjawab dan 

kewajiban hukum rekan terbatas, kecuali paling tidak satu rekan kerja harus termasuk rekan umum 

dengan kewajiban tak terbatas. Terdapat beberapa jenis kerjasama terbatas. Keuntungan kunci dari 

kerjasama dibanding perusahaan adalah keuntungan disalurkan kepada rekan, bukan dipotong pajak 

pada harga korporat yang lebih mahal. Lalu, masalah dari pajak ganda, dimana keuntungan dipotong 

pajak pada tingkat korporat dan deviden dipotong pajak pada tingkat personal, dapat dihindari. 

Pada titik ini, satu hal yang perlu ditambahkan bahwa satu dari keuntungan membentuk perusahaan 

adalah risiko finansial pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang diinvestasikan pada 

korporasi. Namun, kontrol pemegang saham atas tindakan dalam perusahaan sangat terbatas. Lalu, 

keuntungan pajak pada partnership/kerjasama hilang saat pembentukan korporasi. Satu-satunya 



pengecualian adalah S Corporation, dahulu disebut Subchapter S Corporation (Dari Subchapter S di 

Internal Revenue Code), yang mengizinkan keuntungan pajak mirip dengan tipe partnership. Namun, 

untuk lolos sebagai S Corporation, organisasi perlu memiliki sedikit pemegang saham dan harus patuh 

pada petunjuk umum lain yang ketat. Trademark atau proses unik mungkin perlu dilindungi dari 

kompetitor. Informasi hukum lain bergantung pada jenis perusahaan dan regulasi sekitar. 

Hospitality Focus 
Entrepreneurial Culture at Hines Company 
Budaya Kewirausahaan di Perusahaan Hines 
 
Menjaga budaya kewirausahaan adalah satu dari fitur kunci perusahaan Hines, yang pada saat ini salah 
satu dari organisasi real estate terbesar di dunia. Gerald D. Hines, seorang insiyur dari Gary, Indiana, 
memulai karir kewirausahaannya lebih dari 50 tahun lalu dengan menjalin kerjasama insinyur sembari 
mengerjakan pengembangan proses sebagai kerjaan sampingan. Beberapa saat kemudian, bisnis real 
estate menjadi passion/ cita-citanya. Apresiasi arsitektur mendalam Hine dan matanya yang jeli telah 
diwariskan pada karyawannya. 
Ia pun menginspirasi karyawan untuk mengadopsi jiwa kewirausahaannya. Ketika perusahaan ingin 
berekspansi pada pasar global, perusahaan menugaskan setiap rekan wilayah di Amerika Serikat sebuah 
area di dunia untuk dijelajah dan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan finansial dari proyek 
yang mereka bawa pada meja perusahaan. Jeff Hines, putra pendiri berkata ,”Apabila orang-orang 
membuat nilai dengan baik, mereka akan menciptakan nilai yang jauh lebih bagi diri mereka dan juga 
bagi perusahaan. Kami memiliki bagian besar dari pot tersedia bagi anggota bukan keluarga*. Kami 
berpikir itu adalah cara yang efisien untuk beroperasi.” Hari ini, portfolio Hines terdiri atas lebih dari 
1,000 properti dengan kantor di 16 negara dan aset terkontrol diperkirakan melebihi 19.9 Milyar $. 
* Idiom: “We have big part of the pot for nonfamily members” Ada bagian untuk anggota 
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Diskusi ini tidak disasarkan lengkap, namun memberikan gambaran kecil apa yang usahawan hadapi di 

tahun pertama atau sekiranya. Untuk seluruh peminat-menjadi-usahawan, ini menambah dimensi 

kenyataan dengan pertimbangan apa yang harus dilakukan untuk hidup melewati tahun pertama. 

Usahawan mengalami banyak sekali masalah. Dari perspektif eksternal,kontak dengan pelanggan 

merupakan masalah lebih dari seperempat usahawan. Perhatian lebih lain adalah kekurangan 

pengetahuan tentang pasar dan permasalahan dengan perencanaan pemasaran. Menarik bahwa 

sebagian besar usahawan merasa kompetitor bukanlah masalah besar. Poin ini menunjukkan 

keuntungan menjadi kecil dan mempersembahkan suatu produk atau servis pada pasar. 

Dari perspektif internal, isu paling umum adalah mendapatkan modal yang cukup dan mengatur arus 

kas. Masalah manajemen pun dialami oleh kontrol inventaris, fasilitas dan perlengkapan, sumber daya 

manusia, kepemimpinan (leadership), struktur organisasi, dan sistem akuntansi. Bagi sebagian 

usahawan, keuntungan dari merk terkenal /brand recognition, skala ekonomi, pelatihan, akses sistem 

reservasi, dan dukungan pemasaran membuat franchising menjadi pendekatan yang mungkin pada 

kepemilikan bisnis. Tambahan, afiliasi cabang seringkali memberi developer hotel keuntungan khusus 

pada institusi tertentu. 



 

Franchising 

 

 

Di Amerika Serikat,mengakomodasi franchising industri adalah cara yang dapat dilakukan untuk 

membuat perusahaan baru, dengan sekitar 70% hotel terafiliasi dengan jaringan, walau persentase ini 

tergolong sangat rendah di bagian lain dunia. Franchising pun sangat populer dalam industri restoran, 

dengan nomor terbesar konsep franchising ada pada industri fast-food. Franchising adalah ketika dua 

perusahaan independen membuat persetujuan kontrak yang disetujui memberi satu (franchisee), hak 

untuk menjalankan operasi sebuah bisnis di lokasi yang ditentukan untuk periode spesifik tertentu di 

bawah nama brand perusahaan satunya (franchisor). Franchisees setuju untuk memberi franchisor 

kombinasi dari upah dan royalti, umumnya dalam bentuk persentasi dari penjualan unit restoran atau 

persentase kamar hotel yang tersewa. Termasuk dalam perjanjian adalah kontribusi pemasaran dibayar 

kepada franchisor  sebagai persentase keuntungan unit. Hospitality/Perhotelan terlibat dalam business-

format franchising, istilah dimana franchisor menjual cara melakukan bisnis kepada para franchisees. 

Bentuk franchising ini kontras dengan franchising tradisional, saat sebagian besar franchisor adalah 

manufakturer yang menjual produk melalui jaringan franchise, seperti dealer mobil. 

Apakah franchising lebih tidak berisiko dibanding membangun bisnis sendiri? Walau cara tradisional 

mengatakan ya, riset terkini menganjurkan bergabung dengan franchise kecil dan baru mungkin lebih 

berisiko dibanding membuat bisnis sendiri karena sukses bergantung pada kapasitas franchisor dan 

beberapa franchisees untuk membuat seluruh jaringan bekerja. Kecenderungan gagal lebih kecil 

dibanding apabila bergabung dengan jaringan kuat dengan banyak unit seperti Subway, Pizza Hut, IHOP, 

MCDonald’s, atau Red Lobster. Penting dimengerti bahwa franchising bukan tanpa risiko,dengan satu 

studi menunjukkan kurang dari 25 persen perusahaan yang menawarkan franchising di Amerika Serikat 

masih menawarkan franchiing 10 tahun kemudian. Rosenberd International Center of Franchising (RCF) 

menyiapkan indeks franchise per 4 bulan/kuarter (quarterly) yang melacak performa pasar 50 top 

franchisor publik Amerika Serikat. Indeks RCF merepresentasikan lebih dari 98 persen kapitalisasi pasar 

perusahaan mengejar pada format bisnis franchising. Index mengilustrasikan bahkan franchsior top 

dapat mengalami kesuksesan hebat atau kegagalan serius. (Lihat kotak bagian “Hospitality Focus 

halaman 377) 

Akhirnya, seorang usahawan yang mempertimbangkan franchising sebagai metode bisnis perlu berpikir 

bahwa kepemilikan franchisee multiunit umum pada industri perhotelan; contoh, rata-rata franchisee 

McDonald’s Amerika Serikat memiliki tiga restoran. Franchisee multiunit akan memiliki kekuatan 

menawar lebih dalam transaksi dengan franchisor, maka usahawan baru perlu berpikir tentang strategi 

kepemilikan jangka panjang. Franchising dapat menjadi sangat menjanjikan, walaupun selalu ada 

kesempatan bagi usahawan melakukan operasi hotel dan restoran secara mandiri, dimana mereka dapat 

menggarap profit level usaha yang besar dan memiliki kemampuan meningkatkan lokasi prima dan fitur 



servis spesifik. Baik franchising atau kepemilikan nonjaringan merupakan metode operasi, berbagai 

faktor dapat menyebabkan kegagalan. Sebagian penyebab kegagalan akan dibahas pada bagian berikut. 

Hospitality Focus 
Top Franchisors Failure and Success Stories 
Kisah Kegagalan dan Kesuksesan Franchisor Top 
Benihana Inc., operator dan franchisor dari jaringan terbesar restoran sushi negara Jepang, di masa lalu 
merupakan performer terbaik dari RCF 50 Index pada 2007 awal. Nilai pasar meningkat 40 persen ketika 
investor menaikkan saham mengikuti beberapa perkembangan positif. Perusahaan mengumumkan 
pertumbuhan dua-digit penjualan restoran dan penguatan perbandingan penjualan perusahaan besar 
dan peningkatan jumlah pengunjung. Di tahun yang sama kemudian, harga saham melambung tinggi 
setelah diakuisisi oleh Blackstone Group LLC di tahun 2007. Hilton menerima 39 persen nilai pasar pada 
akhir kuarter ketiga tahun 2007. 
 
Kontras,operator dan franchisor restoran cepat saji Wendy’s International kehilangan hampir 20 persen 
nilai pasarnya di kuarter pertama tahun 2007. Wendy’s melaporkan penurunan 90 persen profit 
dikarenakan pendapatan franchise yang rendah dan kehilangan akibat jaringan divestasi dalam waktu 
dekat (Tim Horton’s and Baja Fresh Mexican Grills). Perusahaan menjanjikan perubahan besar, termasuk 
revitalisasi brand Wendy’s,streamlining [3] dan meningkatkan operasi, menambah inisiatif baru berupa 
ekspansi program sarapan dan produk baru Frescata. 
 
Lalu pada index terbawah adalah Krispy Kreme, pembuat donat, melaporkan pengembalian keuangan 
yang buruk, berakibat pada harga saham jatuh bebas sebesar 38 persen dalam satu hari. Penjualan 
menurun dan nilai kerusakan besar dan penghentian izin bangunan berujung pada kerugian sebesar 27 
juta dolar $, jauh lebih besar dibanding kehilangan 4.6 juta dolar $ tahun lalu. Sang pembuat donat 
mengakhiri kuarter ketiga dengan kehilangan 57 persen nilai pasar, membuat posisi terburuk untuk 
index pada kuarter tersebut. 
[3]= Streamliningmembuat sistem perusahaan lebih baik 
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Causes of Failure 

Penyebab Kegagalan 

Menurut kedua belah pihak, usahawan dan perusahaan kapital, sebab paling umum mengapa 

perusahaan baru gagal adalah pihak internal. Spesifiknya, alasan utama dari kedua grup adalah 

ketidakmampuan manajerial. Usahawan umum memiliki entusiasme, optimisme dan tenaga namun 

tidak memiliki kemampuan bisnis yang dibutuhkan untuk mensukseskan perusahaan. Tambahan, 

usahawan umum kekurangan kemampuan mengatur keuangan secara efektif. Satu dari alasan mengapa 

tingkat kegagalan tinggi pada sektor restoran adalah kemudahan memasuki industri. Barrier/Halangan 

yang rendah membuat mungkin untuk kemampuan operator yang bekerja secara kurang efisien, kurang 

pengalaman maupun modal untuk memasuki industri. Strategi manajemen yang lemah dan visi yang 

tidak jelas pun merupakan contoh umum masalah dalam perusahaan yang gagal. Error manajemen pada 



restoran sering dapat dilihat dari pemilihan tempat yang buruk, makanan yang buruk atau kualitas servis 

yang buruk, dan item dalam menu yang tidak sesuai harganya. (Lihat bagian kotak “Hospitality Focus” di 

atas.) 

Hospitality Focus 
Metro Restaurant: Why it Failed 
Restoran Metro: Mengapa Gagal 
 
Dua tahun setelah pembukaan yang menjanjikan, Metro bangkrut. “Kami melakukan semua yang dapat 
dilakukan untuk tetap buka, namun konsep bisnis sangat mahal untuk dipertahankan. Dan, hasilnya 
membunuh kami.” Catat satu dari rekan kerja Clark. “Kami tidak pernah bisa meningkatkan cadangan 
kas untuk bertahan pada waktu sulit.” Clark, dianggap sebagai “koki buruk” oleh mantan kritikus New 
York Times Ruth Reichi, tidak dapat menyelamatkan perusahaan restorannya dari kebangkrutan. Dia 
adalah koki terlatih dalam tradisi Perancis dan meraih status selebriti, namun ia tidak dapat membuat 
Metro menjadi restoran terkenal dalam pasar kompetitif New York. Setelah usaha kewirausahaannya 
gagal di Metro, ia kembali bekerja sebagai koki dan bekerja di beberapa restoran, termasuk restoran 
independen paling profitable di negara, Tavern on the Green. Clark meninggal di usia muda, dan sebuah 
buku memasak dalam namanya, “Cooking with Patrick Clark”, diterbitkan oleh Charlie Trotter. 

 

Failure Rates 

Angka Kegagalan 

Menurut “Business Failure Record” dari Dun dan Bradstreet, sektor ritel, termasuk industri restoran, dan 

sektor servis, yang mencakup seluruh industri akomodasi /lodging mengalami angka kegagalan bisnis 

paling tinggi. Tambahan, dalam sektor ritel, termasuk toko makanan dan toko perlengkapan umum 

bersama dengan tipe bisnis lain, tempat makan dan minum memiliki failure rate/angka kegagalan lebih 

besar dibanding industri lain. Walau angka kegagalan tidak memiliki angka pasti, para ahli, eksekutif, dan 

komunitas investasi mengestimasi angka kegagalan sebesar 90 persen di Amerika Serikat dan kota Eropa 

Barat. Angka kegagalan tidak dilacak oleh National Restaurant Association, dan statistik menunjukkan 

perbedaan berdasar sumber. Salah satu kekhawatiran sebagian besar usahawan tahun belakangan ini 

adalah tingginya laporan variabel kegagalan pada operasi franchise. Direktur perlindungan pelanggan 

dari U.S Federal Trade Commision mencatat, “Mitos paling besar tersebar adalah bahwa franchise 

adalah investasi aman karena mereka memiliki angka kegagalan yang jauh lebih rendah dibanding bisnis 

mandiri. Faktanya, mungkin tidak terdapat banyak perbedaan dibanding persepsi umum.” 

Insufficient Capital 

Modal Tidak Mencukupi 

Banyak perusahaan baru gagal karena kurangnya permodalan. Bisnis baru sering membutuhkan modal 

besar di awal apabila mereka akan sukses. Tanpa modal yang cukup, perusahaan mungkin gagal 

meskipun ide perusahaan sangat bagus dan memiliki kemampuan manajerial. Banyak usahawan 

memandang rendah seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis dan menjalankan 

dan menjaganya sementara menjejakkan kaki di pasar. Contohnya, bisnis memerlukan ukuran tertentu 



untuk menghasilkan efisiensi untuk menghasilkan profit. Atau sebuah perusahaan dapat gagal karena 

tidak banyak orang mengetahui tentang produk atau servis sebagai hasil pemasaran yang tidak cukup. 

Sebuah perusahaan yang awalnya tidak memiliki dukungan finansial dapat berasumsi terlalu banyak 

utang terlalu dini. Pembayaran bunga dapat mengalihkan uang jauh dari kegunaan yang sebenarnya 

beguna, dan risiko tidak terpecahkan akibat tidak mampu membayar bunga tepat waktu adalah 

ancaman setiap saat. Ketika usahawan merasa dalam tingkat risiko finansial yang tinggi, kelakuan 

mereka dapat berubah. Mereka mungkin akan tidak berani mengambil risiko yang dibutuhkan 

perusahaan untuk melanjutkan progres. 

Market Conditions 

Kondisi Pasar 

Sebuah masalah umum lain adalah sistem pemberian-servis tidak efisien atau tidak efektif, membuat 

perusahaan tidak kompetitif. Bahkan apabila perusahaan memiliki manajemen sangat baik, modal yang 

cukup, dan sistem pemberian servis yang baik, perusahaan dapat gagal apabila kondisi pasar tidak 

memihak. Ini adalah masalah timing. Seorang usahawan dapat meluncurkan hotel baru atau restoran 

baru sekejap sebelum penurunan ekonomi domestik, seperti Metro, atau dalam ekonomi asing dimana 

perusahaan baru dianggap mandiri. Wisata pun sangat rawan terhadap resesi lokal dan permintaan 

musiman. Contohnya, sejumlah bar dan café milik eks-patriat  dapat bergantung pada kewaranegaraan 

khusus yang terdapat dalam niche pasar wisata untuk dapat sukses. Dalam waktu tersebut, perubahan 

tiba-tiba dan tidak terprediksi pada pelanggan dapat menjadi fatal. Barrier / dinding bahasa dan tidak 

mengindahkan budaya dan aturan setempat dapat menjadi sumber kegagalan bagi eks-patriat yang 

menjalankan bisnis kecil. 

 Dari sudut pandang pemilik, berbagai faktor terlihat kritis untuk perusahaan perhotelan/ 

hospitality di lokasi turis massal, termasuk: 

 Akses modal yang cukup 

 Perencanaan matang 

 Manajemen keuangan efektif 

 Pengalaman manajemen 

 Pengalaman industri 

 Pelatihan bisnis 

 Penggunaan penasehat luar 

 Pengalaman luar negeri 

Tabel 9.4 mengadung rangkuman dari masalah umum yang mengacu pada kegagalan perusahaan 

kewirausahaan, Terdapat berbagai alasan lain mengapa perusahaan dapat gagal, namun beberapa 

adalah yang paling umum. Sejauh ini, diskusi berfokus utama pada start-up kewirausahaan, namun 

organisasi yang ada pun membutuhkan kewirausahaan. Bagian berikut membahas tentang 

kewirausahaan dan inovasi pada perusahaan yang sudah ada. 
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Tabel 9.4. Penyebab Umum Utama Kegagalan Kewirausahaan 

 

Masalah Penjelasan 

Management Skills/ 
Kemampuan Manajemen 

Mungkin ini adalah masalah paling utama, Hal ini dapat 
bermanifestasi akibat perencanaan yang tidak matang, strategi 
manajemen yang buruk atau organisasi yang tidak efektif, atau 
kurangnya manajemen finansial. Atau seorang usahawan dapat 

kurang “people skills”, ego pemilik yang tinggi, penggunaan sumber 
daya manusia yang buruk, dan isu kontrol dapat menyesakkan 

perusahaan. 

Lack of Adequate Capitalization/ 
Kurangnya Modal yang Cukup 

Banyak perusahaan kewirausahaan mulai dari “tali sepatu”. Mereka 
kekurangan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk menjadi 
efieisn atau efektif meraih pelanggan yang diinginkan. Beberapa 

organisasi pun mendapat hutang terlalu banyak di awal, dan dapat 
menyesakkan perusahaan. 

Service Delivery Problems/ 
Masalah Pemberian Servis 

Desain pemberian servis yang buruk dapat memperlambat 
kesuksesan. Atau perusahaan bergantung terlalu banyak pada 

kelompok pelanggan tertentu. Timing pun merupakan isu. Sebuah 
hotel restoran, penerbangan atau kasino dapat terlalu cepat atau 

terlalu lama dalam pasar untuk menjadi sukses. 

External Market Conditions/ 
Kondisi Eksternal Pasar 

Perusahaan yang menakjubkan sekalipun dapat gagal apabila 
kondisi ekonomis menjadi buruk dalam ekonomi domestik maupun 

internasional bergantung pada jenis perusahaan kewirausahaan. 

Sumber: D.E Terpstra and P.D. Olson, “Entrepreneurial Startup and Growth: A Classification of 

Problems,”Entrepeneurship Theory and Practice (Spring 1993): 19; A.V. Bruno, J.K Leidecker and J.W. 

Harder, “Why Firms Fail,” Business Horizons (March-April 1987): 50-58. 

 

 

Editor’s Note: 

 Revisi akan dikerjakan maksimal 2 hari paling lama; 

 Revisi dikerjakan 1x; 

 Revisi difokuskan pada kata yang di highlights, pergantian kata dan struktur kalimat; 

 Revisi akan dibuat setelah klien menghubungi dan setuju untuk merevisi.  
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