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ABSTRAKSI 
 

Salah satu perhatian utama di dalam strategi korporasi adalah mengenali area 
bisnis di mana perusahaan harus memusatkan perhatiannya untuk beroperasi dan 
bersaing untuk maksimalkan profit dalam jangka panjang sehingga perusahaan dapat 
terus bertumbuh. Setiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan 
strategi mana yang akan dipergunakan dalam persaingan, namun harus berpedoman 
bahwa strategi yang dipilih terdapat kesesuaian antara pilihan strategi dan lingkungan 
pasar atau posisi perusahaan (segmentasi pasar) yang dihadapi untuk dapat 
memaksimalkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang sedang bertumbuh salah 
satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperluas bisnisnya adalah 
dengan melakukan diversifikasi ke beberapa bisnis. Dalam makalah ini penulis 
berusaha menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan 
untuk mengetahui segmentasi pasarnya serta peran dari strategi diversifikasi bisnis 
yang digunakan oleh perusahaan. Diversifikasi Bisnis adalah strategi pertumbuhan 
korporasi dimana perusahaan mengembangkan bisnisnya dengan menambah atau 
berpindah ke bisnis yang berbeda. 
 
Kata kunci : Segmentasi pasar dan  Diversifikasi Bisnis 

 
ABSTRACT 

 
One major concern in the corporate strategy is to identify business areas in 

which the company should concentrate to operate and compete to maximize profits in 
the long term so that the company can continue to grow. Each company has the 
freedom to decide which strategy to use in competition, but must be guided by that the 
chosen strategy there is compatibility between the choice of strategy and market 
environment or the position of the company (market segmentation) facing to maximize 
the company's value. For companies that are growing one of the ways that can be 
done by the company to expand its business is diversified into multiple businesses. In 
this paper the authors try to explain the measures undertaken by the company to 
determine its market segmentation and the role of business diversification strategy 
used by the company. Business diversification is where the company's corporate 
growth strategy to develop its business by adding or switching to a different business. 
 
Keywords: market segmentation and Business Diversification 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Salah satu alasan penggunaan 
strategi diversifikasi adalah bahwa para 
manajer dari perusahaan diversifikasi 
memiliki keahlian umum yang unik, yang 
dapat digunakan untuk mengembangkan 
strategi multi bisnis dan meningkatkan 
daya saing strategis (Hitt et al., 
2005:170). Perusahaan menggunakan 
strategi diversifikasi sebagai strategi 
tingkat korporatnya untuk banyak alasan. 
Hitt et al. (2005:173) menjelaskan 
kebanyakan perusahaan menerapkan 

strategi diversifikasi untuk meningkatkan 
daya saing strategis dari seluruh 
perusahannya. Rumelt (1982) 
menyatakan ketika perusahaan 
melakukan strategi diversifikasi, 
perusahaan bergerak dari produk dan 
pasar sekarang menuju pasar dan produk 
baru. Ketika strategi diversifikasi 
meningkatkan daya saing strategis, total 
nilai perusahaan meningkat.  

Nilai diciptakan ketika strategi 
tertentu memungkinkan unit-unit bisnis 
meningkatkan pendapatan atau 
mengurangi biaya sembari menerapkan 
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strategi tingkat bisnisnya. Alasan lain 
diversifikasi adalah untuk mendapatkan 
kekuatan pasar yang lebih besar dari para 
pesaingnya. Selain itu strategi 
diversifikasi diterapkan untuk menetralkan 
kekuatan pasar pesaing serta untuk 
memperluas portofolio perusahaan guna 
mengurangi resiko ketenagakerjaan 
manajerial, misalnya jika salah satu bisnis 
gagal, eksekutif tingkat atas tetap bekerja 
dalam perusahaan diversifikasi tersebut. 
Oleh karena diversifikasi dapat 
meningkatkan ukuran perusahaan dan 
karenanya meningkatkan kompensasi 
manajerial Dalam menjalankan strategi 
diversifikasi, perusahaan dapat 
mengembangkan usahanya ke dalam 
industri dimana teknologi dan produk 
saling melengkapi dan meningkatkan 
bisnis yang ada sekarang. Perusahaan 
juga dapat meningkatkan kompetensi 
yang ada dengan mengembangkan 
usaha ke dalam bisnis dimana kekuatan 
sumberdaya yang sama merupakan 
faktor kunci dan aset persaingan yang 
bernilai. Perusahaan dapat meraih 
kesempatan untuk memasuki pasar 
produk baru dimana teknologi 
perusahaan yang sekarang dapat 
diaplikasikan dan mendukung keunggulan 
bersaing. 

 
2. PEMBAHASAN 
2.1 Strategi Pemilihan Pasar 

Segmentasi pasar adalah suatu 
cara untuk membedakan pasar menurut 
kelompok pembeli, kebutuhan pembeli, 
motif pembelian, tujuan pembelian, 
kebiasaan pembelian, cara penggunaan 
produk. Dalam hal ini perusahaan 
membagi pasarnya kedalam segmen-
segmen pasar tertentu yang bersifat 
homogen. Dari segmen pasar yang telah 
ditentukan tersebut dapat dipilih yang 
potensial untuk dijadikan target pasar, 
sebagai dasar untuk menentukan strategi 
pemasaran yang akan dijalankan agar 
tujuan pemasaran tercapai.  

Jadi segmentasi pasar merupakan 
strategi pemasaran yang dilakukan untuk 
membagi suatu pasar kedalam bagian-
bagian atau segmen pasar sebagai dasar 
untuk membina segmentasi pasar tertentu 
guna dijadikan target pasar yang akan 
dilayani. Strategi pemilihan pasar adalah 

strategi pemasaran yang menentukan 
segmen pasar tertentu yang dipilih akan 
dilayani oleh perusahaan dengan 
memuaskan atas produk yang 
ditawarkan. Diantara segmen pasar yang 
ada terdapat segmen yang menarik, yaitu 
segmen pasar yang belum terlayani, atau 
sudah terlayani tetapi kurang baik.  

Segmen pasar tersebut akan 
dinilai dan dipertimbangkan untuk dipilih 
menjadi target pasar yang dituju dengan 
memperhatikan sifat-sifat segmen pasar 
tersebut, yaitu potensial untuk 
berkembang lebih lanjut masih 
membutuhkan sesuatu yang dapat 
dilayani atau dipenuhi oleh perusahaan, 
cukup besar, tidak dikuasai oleh pesaing 
yang ada. Dengan segmentasi pasar, 
sumber daya yang terbatas dapat 
digunakan secara optimal untuk 
menghasilkan produk yang dapat 
memenuhi permintaan pasar, 
mengalokasikannya kepada pasar 
potensial yang paling menguntungkan, 
dapat bersaing dalam segmen pasar 
tertentu, dapat melakukan penyesuaian 
pada produk ataupun program 
pemasaran sesuai dengan sifat segmen 
pasar tersebut. Agar bermanfaat secara 
maksimal, maka segmen-segmen 
tersebut harus memenuhi 5 (lima) kriteria, 
yakni : 
a. Dapat diukur  

Yakni daya beli, profil segmen, luas 
atau besarnya. 

b. Besar atau luas 
Cakupan segmen pasar harus cukup 
besar dan menguntungkan untuk 
dilayani. 

c. Dapat dijangkau 
Segmen pasar harus dapat dijangkau 
dan dilayani secara efektif. 

d. Dapat dibedakan 
Segmen pasar dapat dibedakan 
secara konseptual dan dapat 
memberikan respon yang berbeda 
terhadap program-program bauran 
pemasaran. 

e. Dapat diambil tindakan atau 
dilaksanakan 
Program-program yang efektif dapat 
dirumuskan untuk melayani dan 
menarik segmen pasar tersebut. 

 



Rahayuningsih: Strategi Diversifikasi Bisnis 445 

 

2.2 Mengidentifkasi Segmen Utama 
Dalam Suatu Pasar 

Dalam mengidentifikasi segmen 
utama dalam suatu pasar, diperlukan 
prosedur yang terdiri atas tiga tahapan, 
yakni : 

a. Tahap survey 
Perusahaan melakukan 
wawancara dengan calon 
konsumen untuk memperoleh 
masukan mengenai motivasi, 
sikap dan perilaku konsumen 
dengan memanfaatkan temuan ini. 
Untuk kepentingan itu peneliti 
menyiapkan kuesioner formal 
untuk mengumpulkan data. 

b. Tahap analisis 
Perusahaan melakukan teknik 
analisis faktorial terhadap data, 
yang lebih lanjut data hasil analisis 
digunakan oleh perusahaan untuk 
melakukan penetapan segmen-
segmen sejumlah tertentu. 

c. Tahap pembentukan 
Dari analisis data diperoleh hasil 
yang menggambarkan tentang 
sikap, perilaku demografis, dan 
kebiasaan mereka dalam 
mengkonsumsi produk. Setiap 
segmen dapat diberi nama yang 
berbeda-beda berdasarkan sifat-
sifat dominant mereka, dan dipilih 
menjadi segmen pasar utama. 
 

2.3 PENGERTIAN DIVERSIKASI 
Adapun pengertian dari diversifikasi 

antara lain : 
 Menurut Guiltinan (1994:191), 

“Diversifikasi adalah suatu 
kebijakan menambah produk-
produk baru guna melayani pasar 
yang baru pula.” 

 Sedangkan menurut Fandy 
(1998:132), “Diversifikasi adalah 
suatu upaya mencari dan 
mengembangkan produk atau pasar 
baru, atau keduanya, dalam rangka 
mengejar pertumbuhan, 
peningkatan penjualan, profitabilitas 
dan fleksibilitas.” 

 Diversifikasi adalah upaya mencari 
dan mengembangkan produk atau 
pasar yang baru, atau keduanya, 
dalam rangka mengejar 

pertumbuhan dan peningkatan 
penjualan.  

 
Sedangkan definisi dari diversifikasi 

bisnis adalah  
 Menurut Bettis and Mahajan (1985) 

diversifikasi bisnis adalah 
keanekaragaman jenis usaha baik 
yang saling berkaitan (related 
business)  maupun yang tidak 
saling berkaitan (unrelated 
business). 

 Selanjutnya Coulter, (2002:260) 
menyatakan bahwa strategi 
diversifikasi adalah strategi 
pertumbuhan perusahaan dimana 
perusahaan melakukan ekspansi 
operasinya dengan memasuki 
industri yang berbeda. Rumelt 
(1986:11) menyatakan strategi 
diversifikasi sebagai “the firms’s 
commitment to diversify per see; 
together with strengths, skills or 
purposes that span this diversity 
demonstrated by the way new 
activities are related to old 
activities.“  

 
2.4 Tujuan Diversifikasi  

Menurut Fandy (1998:32), secara 
garis besar strategi diversifikasi 
dikembangkan dengan berbagai tujuan, 
yaitu: 

a. Meningkatkan pertumbuhan bila 
pasar atau produk yang ada telah 
mencapai tahap  kedewasaan 
dalam siklus hidup produk. 

b. Menjaga stabilisasi dengan jalan 
menyebarkan resiko fluktuasi laba. 

c. Meningkatkan kredibilitas di pasar 
modal. 

Sedangkan menurut Buchari (1992:57), 
tujuan diadakan diversifikasi usaha antara 
lain: 

a. Memenuhi kebutuhan konsumen 
yang belum puas. 

b. Menambah volume penjualan.  
c. Memenangkan persaingan. 
d. Mendayagunakan sumber-sumber 

produksi. 
e. Mencegah kebosanan konsumen. 

Secara garis besar tujuan 
diversifikasi adalah untuk internal 
perusahaan, yaitu mendayagunakan 
sumber-sumber produk, menambah 
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volume penjualan, menjaga stabilitas dan 
meningkatkan kredibilitas perusahaan 
serta memenangkan persaingan, dan 
untuk ekternal perusahaan yaitu 
memuaskan keinginan dan kebutuhan 
konsumen. Di pasar keinginan konsumen 
sangat beraneka ragam, permintaan 
konsumen bisa berbeda karena faktor 
mutu, selera, ukuran, warna dan 
lain-lain. Hal ini menuntut kreativitas 
pengusaha agar mampu memenuhi 
selera konsumen tersebut sehingga dapat 
merebut pasaran dan memenangkan 
persaingan. 
 
2.5 Alasan Perusahaan Melakukan 
Diversifikasi 

Ada beberapa alasan yang dapat 
diberikan mengapa perusahaan perlu 
melakukan Diversifikasi antara lain : 

1. Motif untuk meningkatkan daya 
saing strategis dari seluruh 
perusahaannya. Alasan ini dapat 
dikelompokkan menjadi dua 
bagian besar yaitu  
(a) Diversifikasi yang berkaitan, 
dapat berupa ruang lingkup 
ekonomi (Berbagi aktivitas dan 
Mentransfer kompetensi inti) dan 
kekuatan pasar (menutup jalan 
pesaing melalui persaingan 
multipoin dan integrasi vertikal dan  
(b) Diversifikasi yang tidak 
berkaitan, dapat berupa 
Mengefisienkan alokasi modal 
internal dan Restrukturisasi bisnis. 

2. Insentif dan sumber daya dengan 
dampak netral terhadap daya 
saing strategis, yang berupa: 

a. Undang-undang antitrust 
b. Hukum Pajak 
c. Ketidakpastian Arus kas 

masa depan 
d. Pengurangan risiko bagi 

perusahaan 
e. Sumber daya berujud 
f. Sumber daya tidak berujud 

3. Motif manajerial (Pengurangan 
nilai), yang dapat berupa: 

a. Mendiversifikasi risiko 
ketenagakerjaan 
manajerial 

b. Meningkatkan kompensasi 
manajerial 

 

2.6 Macam-macam Diversifikasi 
Menurut Fandy (1998:132), 

Diversifikasi dibedakan melalui tiga cara 
yaitu : 

a. Diversifikasi Konsentris, yaitu 
dimana produk-produk baru 
diperkenalkan memiliki ikatan atau 
kaitan hubungan dalam hal 
pemasaran atau teknologi dengan 
produk yang sudah ada. Seringkali 
strategi ini disebut merger, yaitu 
penggabungan dari beberapa 
perusahaan yang hampir sama 
besar, dan digabung melalui 
perhitungan pertukaran tunai atau 
saham masing-masing. 
Contohnya yaitu : 

 Merger 5 Bank swasta di 
Indonesia, September 
2002 yang menamakan 
dirinya “Bank Permata”, 
terdiri dari Bank Bali, Bank 
Universal, Bank media, 
Bank Patriot dan Bank 
Prima Express. 

 Merger Bank Pemerintah, 
menjadi Bank Mandiri. 

 Harian Kompas yang 
memunculkan berbagai 
suratkabar, tabloid, dan 
majalah baru. 

b. Diversifikasi Horizontal , yaitu 
dimana perusahaan menambah 
produk-produk baru yang ada 
kaitannya dengan produk yang 
telah ada, tetapi dijual pada 
pelanggan yang sama. Contohnya 
yaitu  : 

 Pengembangan Amazon 
yang selama ini bergerak 
sebagai toko buku online, 
sekarang memperluas 
bisnisnya pada bisnis 
mainan dan elektronik, 
sehingga kita bisa meng-
order langsung melalui 
internet produk-produk 
seperti DVD players, 
kamera, dll. 

c. Diversifikasi Konglomerat, yaitu 
dimana produk-produk yang 
dihasilkan sama sekali baru, tidak 
memiliki hubungan dalam hal 
pemasaran maupun teknologi 
dengan produk yang sudah ada 
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dan dijual kepada pelanggan yang 
berbeda. 
Biasanya penggabungan atau 
akuisisi tersebut dilakukan dengan 
perusahaan yang tidak ada 
hubungan dengan kegiatan yang 
dilakukan perusahaan semula. 
Contohnya : 

 Group Salim bergerak di 
bidang keuangan, semen, 
mobil, mie,tepung, 
elektronik, dll. 

 Maspion dengan Maspion 
Bank-nya. 

 
2.7 Tingkat dan Jenis Diversifikasi  

1. Tingkat Diversifikasi: Rendah 
 Bisnis Tunggal Lebih dari 

95% pendapatan datang 
dari bisnis tunggal 

 Bisnis Dominan Antara 
70% sampai 90% 
pendapatan datang dari 
bisnis tunggal 

2. Tingkat Diversifikasi: Moderat 
sampai Tinggi 

 Berkaitan terbatas Kurang 
dari 70% pendapatan 
datang dari bisnis 
dominan, dan semua 
bisnis berbagi produk, 
teknologi, dan jaringan 
distribusi  

 Berkaitan Berhubungan  
Kurang dari 70% 
pendapatan datang dari 
bisnis-bisnis dominan, dan 
terdapat hubungan 
terbatas di antara bisnis-
bisnis tersebut 

3. Tingkat Diversifikasi: Tinggi 
 Tidak Berkaitan Kurang 

dari 70% pendapatan 
dating dari bisnis-bisnis 
dominan, dan tidak ada 
hubungan di antara bisnis-
bisnis tersebut 

 
2.8 Dimensi Tingkat Diversifikasi 

Menurut Datta et al. (1991) 
penelitian mengenai pengaruh strategi 
diversifikasi terhadap kinerja dapat 
dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bagian, 
yakni tingkat diversifikasi (degree of 
diversification), tipe strategi diversifikasi 

(type of diversification), dan cara 
diversifikasi (mode of diversification). 
Tingkat diversifikasi (degree of 
diversification) merujuk pada keluasan 
atau tingkat dimana perusahaan 
menganekaragamkan dirinya ke dalam 
bisnis, produk, atau pasar yang berbeda. 
Aspek kedua dari strategi diversifikasi 
adalah tipe diversifikasi (tipe of 
diversification).  

Tipe diversifikasi merujuk pada 
keterkaitan diantara bisnis atau produk 
yang ada di dalam portofolio bisnis 
perusahaan. Aspek ini berbeda dan 
terpisah dengan tingkatan diversifikasi. 
Teori resource- based view (RBV) 
menyatakan bahwa hubungan diantara 
bisnis-bisnis yang  dimiliki perusahaan 
memberikan dasar ekonomis bagi 
organisasi multi-bisnis (Teece, 1982), dan 
bahwa kemampuan sebuah perusahaan 
untuk memperoleh sinergi dan economic 
of scope dari aktivitas membagi 
sumberdaya diantara bisnis-bisnis yang 
ada merupakan dasar untuk mencapai 
kinerja yang lebih tinggi (Barney, 1991). 
Sedangkan aspek ketiga adalah cara 
diversifikasi (mode of diversification) yang 
merupakan pendekatan yang digunakan 
oleh perusahaan untuk melakukan 
penganekaragaman ke dalam pasar 
produk yang berbeda (Datta et al., 1991) 
Kondisi persaingan yang semakin tidak 
bersahabat akan mempengaruhi pilihan 
perusahaan terhadap strategi diversifikasi 
baik dalam tingkat, tipe ataupun caranya. 
Barney (2002:103) menyatakan bahwa 
dalam mengimplementasikan strategi 
diversifikasi terdapat beberapa motivasi, 
yakni:  

 Strategi diversifikasi 
memungkinkan adanya suatu 
activity sharing yang pada 
akhirnya dapat menciptakan 
keunggulan biaya (cost 
advantage) yang berkaitan 
dengan economic of scale, 
penghematan biaya teknologi dan 
akses lebih besar terhadap faktor-
faktor produksi tertentu;  

 Strategi diversifikasi 
memungkinkan peningkatan 
pendapatan melalui peningkatan 
jumlah pelanggan;  
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 Strategi diversifikasi 
memungkinkan pendayagunaan 
kompetensi inti yang 
dikembangkan sebagai suatu 
dominant logic yang akan 
membuahkan sinergi- sinergi yang 
pada akhirnya akan menghasilkan 
economic of scope, yaitu 
penurunan biaya atau peningkatan 
pendapatan 

 Strategi diversifikasi 
memungkinkan timbulnya 
keunggulan keuangan melalui 
alokasi investasi yang lebih 
efisien, pengurangan resiko 
sepanjang laba masing-masing 
jenis investasi, berkorelasi secara 
sempurna positif, peningkatan 
kemampuan membayar utang 
(debt capacity) sejauh arus kas 
masing-masing jenis investasi 
berkorelasi baik secara sempurna-
negatif maupun sempurna-positif 
dan penghematan pajak 

 Strategi diversifikasi 
memungkinkan munculnya tacit 
collusion atau mutual forbearance 
dalam kompetisi multipoint yang 
memungkinkan perusahaan 
memiliki biaya rendah dan 
pendapatan tinggi; dan  

 Strategi diversifikasi 
memungkinkan penguasaan pasar 
(market power) melalui subsidi 
silang. 

 
2.9 Kelemahan dari Strategi 
Diversifikasi  

Strategi diversifikasi adalah 
sebuah strategi yang paling kompleks 
implikasinya karena bagi perusahaan, ini 
akan menjadi pengalaman baru, baik dari 
segi pasarnya (new market), maupun dari 
segi produknya ( new products ). Pada 
dasarnya keputusan untuk melakukan 
diversifikasi akan mengandung resiko 
bisnis yang tinggi. Perusahaan harus 
melakukan studi kelayakan ( feasibility 
study ) terlebih dahulu, misalnya saja 
apakah channel distribusi yang baru akan 
cukup mendukung karena distribusi 
menjadi faktor utama keberhasilan 
produk. Demikian pula, harus diyakini 
bahwa produk baru tersebut memang 
sesuai dengan minat konsumen dimana 

perusahaan bisa memproduksinya 
dengan kualitas yang sama baiknya 
dengan produk-produk lamanya. Adapun  
kelemahan yang muncul dari Strategi 
diversifikasi antara lain : 

a. Memang diversifikasi dapat 
meletakkan perusahaan pada 
jalan yang cepat untuk 
pertumbuhan akan tetapi jika 
strategi ini gagal juga dapat 
melenyapkan dana atau investasi 
perusahaan. 

b. Dengan memperluas rentang 
produk perusahaan dan bahkan 
perputaran produk meningkat, 
maka biaya-biayanya juga 
meningkat dan hal ini dapat pula 
berakibat menurunkan profit 
perusahaan. 

c. Dengan memperluas ke pasar 
yang baru, maka bahaya yang 
muncul pada target pelanggan 
yang baru belum tentu 
perusahaan ketahui. Untuk itu 
diperlukan suatu riset sebelum 
melakukan diversifikasi. 

d. Untuk melakukan diversifikasi 
diperlukan orang yang benar-
benar menguasai karakteristik 
bisnis tiap-tiap produk 
perusahaan. 

2.10 Langkah-Langkah Diversifikasi    
Bisnis 

Perusahaan umumnya melakukan 
diversifikasi karena mempunyai kelebihan 
finansial. Diversifikasi dapat dilakukan 
dengan berbagai cara : 

1. Memiliki dan memperbaiki ( 
acquiring & restructuring ) 
• Mengambil alih perusahaan yang 
tidak sehat dan menyehatkannya. 
• Perusahaan yang diambil alih 
dapat dalam industri yang 
berbeda. 
• Penyehatan dapat dilakukan 
melalui : 

- Mengganti top 
manajemen 
- Menjual aset tidak 
produktif 
- Memperbaiki pilar-pilar 
keunggulan kompetilif 
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- Menerapakan sistem 
insentif yang tepat. 

2. Mentransfer kompetensi. Strategi 
diversifikasi berdasarkan transfer 
kompetensi : 
- Mentransfer dari perusahaan 
lama ke yang baru 
- Mentransfer dari perusahaan 
baru ke yang lama 
- Dapat meningkalkan keunggulan 
kompetitif. Contoh: Rockwell 
International 

3. Menciptakan economies of scope 
Economies of scope terjadi bila 
beberapa unit bisnis 
menggunakan sumberdaya yang 
sama seperti saluran distribusi, 
iklan, R&D, dll. Contoh: Proctor & 
Gamble dalam produksi diaper 
dan paper towel, dengan saluran 
distribusi sama, R & D sama. 

Biaya birokrasi diversifikasi dapat lebih 
besar dibanding hasil yang diperoleh 
karena: 

a) Banyaknya bisnis 

 Makin banyak unit bisnis 
makin sulit bagi 
manajemen untuk 
mengikuti dengan baik 
operasi dan progress 
setiap unit. 

 Informasi yang tidak akurat 
dapat mengakibatkan 
kesalahan keputusan. 

 Manager unit bisnis dapat 
dengan mudah mengakali 
manager kooperasi 

b) Koordinasi antar bisnis 

 Koordinasi antar bisnis 
diperlukan untuk mencapai 
scale of scope dan transfer 
competency; koordinasi ini 
membutuhkan biaya. 

 Bila menggunakan 
infrastruktur yang sama, 
sulit menerapkan 
kontribusi laba atau rugi 
untuk setiap unit bisnis 
yang terlibat. 

Biaya birokrasi membatasi sejauh 
mana diversifikasi dapat dilakukan. Makin 
banyak unit bisnis, makin tinggi 
kebutuhan koordinasi, dan makin besar 
ongkos birokrasi yang harus dipikul. 
Diversifikasi bisa menyebabkan kerugian 

misalnya dengan alasan untuk 
meningkatkan pertumbuhan. Growth 
adalah by product, bukan sebagi tujuan 
atau sasaran dari strategi, growth sendiri 
tidak menciptakan nilai tambah. 

 
2.11 Resiko Menerapkan Strategi 
Diversifikasi Bisnis 

Risiko yang di hadapi oleh 
perusahaan ketika memutuskan untuk 
menerapkan strategi diversifikasi bisnis 
dapat berupa risiko finansial dan risiko 
politik. Berikut penjelasan dari ke dua ( 2 ) 
resiko tersebut : 

1. Risiko Financial, terjadi karena  
 Fluktuasi Mata Utang, yang dapat 

mempengaruhi investasi 
perusahaan. Fluktuasi ini dapat 
mengakibatkan keuntungan 
tambahan bagi investasi maupun 
kerugian karena penurunan nilai 
investasi karena fluktuasi mata 
uang. 

 Perbedaan Tingkat Bunga Inflasi, 
yang mengharuskan perusahaan 
untuk menerapkan praktek-
praktek pendekatan menajerial 
yang kompleks, strategi bisnis, 
dan praktik akuntansi yang 
kompleks. 

2. Risiko Politik  
Keadaan politik dapat 
mempengaruhi nilai investasi 
perusahaan, baik secara makro 
maupun mikro. Risiko Politik ini 
juga merupakan risiko yang 
berhubungan dengan terjadinya 
perubahan politik yang diambil 
oleh pemerintah. 
 

2.12 Sumber-sumber Risiko  
Sumber-sumber Risiko antara lain : 

1. Masyarakat ( Risiko Sosial ), 
berupa tindakan orang-orang 
yang menciptakan kejadian 
yang menyebabkan terjadinya 
penyimpangan yang 
merugikan dari harapan kita 

2. Fisik ( Risiko Fisik ), berupa 
fenomena alam dan kesalahan 
manusia 

3. Ekonomi ( Risiko Ekonomi ), 
berupa keadaan ekonomi yang 
mungkin mengalami 
perubahan atau tidak 
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3.  PENUTUP 

Strategi (strategy) adalah rencana 
komprehensif untuk mencapai tujuan 
organisasi. Strategi yang efektif (effective 
strategies) adalah strategi yang 
mendorong terciptanya suatu keselarasan 
yang sempurna antara organisasi dengan 
lingkungannya dan antara organisasi 
dengan pencapaian dari tujuan 
strategisnya. Strategi pemilihan pasar 
adalah strategi pemasaran yang 
menentukan segmen pasar tertentu yang 
dipilih akan dilayani oleh perusahaan 
dengan memuaskan atas produk yang 
ditawarkan, dengan memperhatikan sifat-
sifat segmen tersebut yaitu potensial 
untuk berkembang lebih lanjut ; tidak 
dikuasai oleh pesaing yang ada ; masih 
membutuhkan sesuatu yang dapat 
dilayani atau dipenuhi oleh perusahaan 
cukup besar. 

Strategi pertumbuhan yang 
dilakukan oleh perusahaan salah satunya 
adalah Strategi Diversifikasi ( 
diversification strategy ) dimana Strategi 
ini merupakan kemampuan perusahaan 
untuk tumbuh dengan cara menjual 
produk baru ke pasar yang baru.  Strategi 
Diversifikasi mencakup antara lain : 
Diversifikasi Konsentris, Horisontal dan 
Konglomerat. Dimana penjelasanya 
sebagai berikut : 

1. Diversifikasi Konsentris, yaitu 
menambah jasa atau pelayanan 
baru tetapi yang masih terkait.  

2. Diversifikasi Horizontal, yaitu 
menambah pelayanan atau jasa 
baru, yang tidak terkait untuk 
pelanggan yang sudah ada.  

3. Diversifikasi Konglomerat, yaitu 
menambah pelayanan atau jasa 
baru, yang tidak terkait untuk para 
pelanggan baru.  
Perusahaan 

mengimplementasikan strategi 
diversifikasi, dilandasi alasan dan motif 
untuk mempertahankan keunggulan 
strategis, insentif dan sumber daya, serta 
motif manajerial. Di samping itu juga 
didorong oleh lingkungan internal ( kinerja 
yang rendah, ketidakpastian aliran kas 
mendatang, dan semua pengurangan 
resiko ) dan lingkungan eksternal ( 

peraturan pemerintah, ketentuan pajak, 
atau aturan-aturan yang baru ). Untuk 
mengurangi resiko kegagalan diversifikasi 
yang dilakukan oleh perusahaan biasanya 
dilakukan test market terlebih dahulu, 
artinya produk baru ini dicoba dipasarkan 
di kota tertentu sambil dimonitor sejauh 
mana penerimaan pasar atau 
konsumennya. Setelah mempelajari hasil 
test market dan modifikasi produk apabila 
diperlukan, barulah produk dipasarkan di 
pasar yang lebih luas. Sebelum 
mengambil keputusan diversifikasi, perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu ketiga 
strategi lainnya. Bagaimanakah potensi 
produk lama untuk dikembangkan di 
pasar lama (market penetration), karena 
bisa jadi masih banyak yang bisa digarap 
disana. Pilihan berikutnya adalah 
pengembangan produk yang sudah ada 
ke pasar baru (market development), 
ataupun bila telah siap dengan 
pengembangan produk baru, 
pertimbangkan juga untuk memasarkan 
produk baru tersebut di pasar yang lama ( 
product development ). 
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