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3 PERUSAHAAN TERSUKSES YANG HAMPIR GAGAL

Jika pada saat ini kita perhatikan banyak sekali perusahaan yang terhitung sukses, kita pasti
akan kagum karena perusahaan-perusahaan tersebut dapat menduduki puncak kesuksesannya.
Namun, kesuksesan yang didapat tidak semata-mata kebetulan belaka. Banyak kegagalankegagalan yang harus dihadapi dan bahkan beberapa perusahaan ini mengalami kegagalan
dan hampir bangkrut. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan ini berhasil bangkit dan
berkembang sangat pesat bahkan terbilang sangat sukses.

Peribahasa mengatakan kegagalan adalah awal dari kesuksesan, kali ini kita akan membahas
3 perusahaan tersukses yang hampir gagal, berikut penjelasan singkatnya :

1. Netflix
Pada urutan pertama ada Netflix, Pada awal kemunculannya Netflix ini menyediakan
langganan DVD dan streaming dengan harga Rp 1,4 jt/bulan. Namun, pada tahun 2011
layanan video streaming ini hampir saja bangkrut. Hal ini disebabkan oleh Netflix
menghilangkan layanan langganan DVD dan mengharuskan pelanggan mereka untuk
bergabung dengan dua platform yang berbeda. Salah satunya adalah Qwikster yang berbiaya
$16 tiap bulannya atau setara dengan Rp. 230.960 perbulannya.
Hal ini menyebabkan kekecewaan pelanggan Netflix karena dianggap sangat mahal. Dari
kasus ini menyebabkan saham Netflix anjlok sangat drastis dan Netflix kehilangan 800 ribu
pelanggan. Untung saja pada saat itu Netflix langsung bereaksi dan cepat mengambil
tindakan dengan membatalkan kerja sama dengan Qwikster dan meminta maaf kepada
pelanggan mereka.
Untuk menarik kembali pelanggan-pelanggannya Netflix mulai melisensikan konten asli
yang diproduksi oleh studio lain, pada akhirnya Netflix mulai memproduksi film dan acara tv
sendiri dan bisa sukses hingga sekarang. Netflix benar-benar pulih dari keterpurukan setelah
merilis serial asli seperti House of Cards, dan sekarang Netflix menjadi perusahaan tersukses
karena berfokus pada layanan streaming.

2. Apple
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Pada urutan kedua ada Apple, pada saat ini siapa yang tak kenal Apple? Perusahaan teknologi
ini menjadi yang terbaik dan populer meskipun dijual dengan harga mahal. Perusahaan
teknologi satu ini mampu menciptakan berbagai jenis smartphone canggih yang inovatif
dengan sistemnya sendiri yang dinilai eksklusif bagi penggunanya. Pada 9 Januari 2007 Steve
Jobs pertama kali memperkenalkan iphone generasi awal, dalam perjalannya iphone sendiri
dibilang pionir teknologi untuk smartphone karena Iphone adalah ponsel pertama yang
mendukung fitur panggilan telepon, koneksi internet, email, dll.
Namun, siapa sangka pada tahun 1985 perusahaan ini mengalami kebangkrutan karena
pendirinya Steve Jobs meninggalkan Apple dan produk Apple mengalami kegagalan di
pasaran sejak munculnya windows.
Hingga pada akhirnya Steve Jobs kembali ke Apple dengan membawa terobosan baru seperti
Macbook dan Ipad, terobosan yang berlaku hingga saat ini adalah headphone in-ear Apple
selalu berwarna putih. Dari kabel pertama dengan iPod pertama 20 tahun lalu hingga AirPods
Pro. Ketika Apple memperkenalkan iPod ke 2001, perusahaan mengalami masalah besar:
bagaimana orang-orang di jalan bisa tahu jika seseorang menggunakan iPod jika ada di saku
mereka? Untuk memecahkan masalah ini Steve Jobs selalu menggunakan warna putih pada
ipod. Hal unik yang ada pada ipod terletak juga dari bentuk dan cara yang mudah dimengerti
saat menggunakan ipod bagi semua kalangan umur, sehingga Apple semakin diminati oleh
banyak orang. Sejak saat itulah Apple mampu bangkit dan menguasai pasar komputer dan
gadget hingga sekarang.

3. Marvel
Di urutan ke-3 ada Marvel Entertainment, bagi kalian penggemar superhero Amerika, pasti
Marvel sudah tidak asing lagi. Marvel pertama kali didirikan dengan nama "Timely
Publications" pada tahun 1939 dan sempat berganti nama menjadi "Atlas Comics" sebelum
akhirnya menjadi Marvel Comics pada tahun 1961. Sekarang, Marvel telah menjadi salah
satu penerbit buku komik terbesar.
Pada 27 Desember 1996, Marvel nyaris gulung tikar. Penyebabnya adalah kurangnya minat
orang untuk membeli komik Marvel. Bukan hanya nyaris bangkrut Marvel juga terlilit
hutang.
Pada akhirnya Marvel bertaruh besar di film Iron Man, Film ini lah yang membawa marvel
ke titik kesuksesannya. Semua perjuangan dan kerja keras yang dilakukan sang CEO Marvel,
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Isaac Perlmutter dan timnya tidak sia-sia. Dari sana lah Marvel mulai bangkit dan meraih
kesuksesan kembali. Hingga saat ini Marvel Entertainment menjadi salah satu perusahaan
hiburan terbesar di seluruh dunia, terlebih lagi dibawah naungan Disney dan film-film layar
lebarnya yang berhasil membius para penggemarnya di seluruh dunia.

Sumber Referensi:
https://koinworks.com/blog/perusahaan-yang-gagal-namun-bangkit-kembali/ di akses pada
30 November 2021
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https://kumparan.com/karjaid/marvel-entertainment-nyaris-bangkrut-1rm6T4Vzbgo/full
di akses pada 30 November 2021
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150910104529-185-77829/terakhir-didatangimicrosoft-apple-nyaris-bangkrut di akses pada 1 Desember 2021
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191108193937-37-113909/jika-tak-ditolong-billgates-tak-ada-apple-iphone-hari-ini di akses pada 1 Desember 2021

