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ABSTRAK 

Fery Widianto: Peranan Diversifikasi Produk Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Usaha Pada Perusahaan Marmer Serba Usaha, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Fakultas 

Keguruan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ekonomi Akuntansi, 2015. 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai tujuan, dimana 

tujuan masing-masing perusahaan secara umum dapatlah dikatakan hampir sama hanya saja 

penekanannya yang berbeda. Dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan tidak lepas dari hambatan-hambatan yang menjadi masalah prusahaan. Hal 

ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan, dan harus segera diselesaikan 

karena apabila tidak akan mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas adalah diversifikasi produk, sedangkan variabel terikat adalah 

pendapatan usaha. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto 

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan diskriptif kuantitatif.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisa data disimpulkan bahwa diversifikasi produk mempunyai peranan dalam 

meningkatkan pendapatan usaha pada Perusahaan Marmer Serba Usaha. Hal ini terbukti pada 

tahun 2012 dimana pendapatan perusahaan naik sebesar Rp 49.200.000,00 atau 21,92%, dan 

pada tahun 2013 pendapatan perusahaan meningkat sebesar Rp 37.800.000,00 atau sebesar 

13,81%, setelah tahun 2014 pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp 

37.400.000,00 atau 13,6% yang disebabkan banyaknya penumpukan sisa produk dari tahun 
sebelumnya antara lain untuk tahun 2011 terdapat sisa produk sebanyak 70 meter dan jumlah 

pendapatan yang hilang sebesar Rp. 11.600.000,00, untuk tahun 2012 terdapat sisa produk 

sebanyak 110 meter dan jumlah pendapatan yang hilang sebesar Rp 20.400.000,00 untuk 

tahun 2013 terdapat sisa produk sebanyak 100 meter dan jumlah pendapatan yang hilang 

sebesar Rp 19.600.000,00 dan tahun 2014 terdapat sisa produk sebanyak 285 meter dan 

julmah pendapatan yang sebesar Rp 37.400.000,00. Dengan adanya penelitian ini, maka 

perusahaan harus lebih memperhatikan diversifikasi produk perusahaan sebab dengan 

diversifikasi produk pendapatan perusahaan akan dapat meningkat serta memenuhi selera 

konsumen, selain itu perusahaan juga harus dapat memilih dan menentukan jenis produk apa 

yang akan diperbaiki dan diproduksi atau dijual kepada konsumen. 

Kata Kunci: Diversifikasi Produk, meningkatkan pendapatan usaha perusahaan 
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I. Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap 

perusahaan yang didirikan pasti 

mempunyai tujuan, masing-masing 

perusahaan secara umum dapatlah 

dikatakan hampir sama penekanannya 

yang berbeda. Untuk mencapai 

tersebut perusahaan harus bisa 

memenuhi keinginan konsumen, 

seperti yang diketahui bahwa akhir-

akhir ini persaingan dalam dunia 

usaha semakin ketat.  

Dalam keadaan yaang 

demikian perusahaan dituntut untuk 

selalu memperhatikan memperhatikan 

situasi pasar dan perkembangan-

perkembangan yang terjadi sehingga 

tujuan dari perusahaan akan dapat 

tercapai sesuai dengan rencana. Untuk 

itu perusahaan dituntut lebih keras 

untuk berkreatif agar produknya selalu 

bisa dinikmati oleh konsumen. Para 

konsumen cenderung menyukai 

produk-produk yang bisa mengikuti 

perkembangan pasar. 

Dengan semakin majunya 

teknologi maka seorang pengusaha 

haruslah dapat benar-benar 

mempergunakan kesempatan ini 

dengan baik karena dengan semakin 

majunya teknologi maka akan semakin 

banyak produk-produk yang dapat 

dihasilkan baik oleh perusahaan yang 

sejenis ataupun perusahaan tidak 

sejenis. Kebanyakan suatu perusahaan 

bersifat monoton apabila hasil 

produksi mereka sudah bisa diterima 

oleh pasar. Oleh karena itu sangatlah 

penting bagi seseorang pengusaha 

untuk selalu meneliti dan mengikuti 

secara seksama tentang tingkah laku 

serta sehingga produk yang 

ditawarkan kepada konsumen akan 

dapat menarik minat konsumen untuk 

membelinya atau mungkin untuk 

mengkonsumsinya. Karena para 

konsumen trus berubah-ubah dan 

beraneka ragam  mengikuti zaman, 

selain itu konsumen lebih suka pada 

produk yang bisa mengikuti kemajuan 

zaman. 

Dengan mengetahui selera 

konsumen yang berubah-ubah daan 

beraneka ragam memungkinkan 

perusahaan dapat mempertahankan 

konsumennya agar tidak pindah 

kepada produk yang lain. Oleh karena 

itu sangatlah penting bagi perusahaan 

untuk dapat mempertahankan 

produknya melalui upaya perbaikan 

produk ataupun diversifikasi produk, 

sehingga apa yang ingin didapatkan 

konsumen terhadap produk-produk 

lain tersebut akan dapat terpenuhi 

melaiui produk-produk yang 

dihasilkan. 
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Untuk itu berbagai usaha dan 

strategi yang sesuai serta dapat 

mendukung kemampuan bersaing 

perlu diusahakan semaksimal 

mungkin. Karena dalam perusahaan 

perlu adanya perubahan-perubahan 

dalam produknya agar para konsumen 

tidak bosan untuk mengkonsumsinya.  

Hal ini dimaksudkan agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan bahkan dapat 

mengembangkan usahanya dengan 

mengadakan strategi diversifikasi 

produk. 

Diversifikasi produk adalah 

adalah suatu usaha menambah jenis 

atau atau ragam produk dari poduk 

dari produk yang sudah ada sehingga 

akan dapat memperluas pasar dan 

meningkatkan penjualan. Menurut 

Tjiptono (2000: 132), diversifikasi 

dapat dilakukan melalui 3 macam 

yaitu: (1) diversifikasi konsentris, (2) 

Diversifikasi horisontal, dan (3) 

Diversifikasi konglomerat. 

Diversifikasi Produk 

merupakan salah satu dari strategi 

bauran pemasaran (marketing mix) 

dari unsur strategi produk, dimana 

kegiatan diversifikasi peserta asuransi, 

yang antara lain menyediakan 

berbagai pilihan produk yang diminati 

dan diinginkan masyarakat yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Diversikasi produk yang 

dilakukan harus direncanakan terlebih 

dahulu dengan baik yang meliputi 

kualitas, bentuk, corak, guna dan 

prestise dari produk tersebut sehingga 

produk yang dihasilkan akan 

mengikuti perkembangan hidup di 

masyarakat serta sesuai dengan selera 

yang sedang tumbuh atau ada 

sehingga perusahaan benar-benar 

dapat menghasilkan produk yang 

benar-benar diinginkan oleh 

konsumen, karena produk yang 

dihasilkan dalam waktu relatif singkat/ 

tanpa adanya perencanaan maka akan 

sulit untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Dengan demikian perusahaan 

harus dapat memilih dan menentukan 

jenis produk apa yang akan diperbaiki 

dan diproduksi atau dijual kepada 

konsumen. Apabila pemilhan tersebut 

tepat maka pemasaran hasil 

produksipun tidak akan  mengalami 

kesulitan tetapi pemilihannya barang 

kurang tepat maka produk akan 

banyak menumpuk digudang karena 

produk tidak diterima pasar yang 

dapat mengakibatkan dampak negatif 

dalam suatu perusahaan. 

Diversifikasi produk pada 

suatu perusahaan sangat penting 

karena dapat menghasilkan  produk 

yang baru untuk memenuhi 
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permintaan pasar. Perusahaan Marmer 

Serba Usaha perlu mengadakan 

diversifikasi produk karena 

permintaan produk yang dihasilkan 

perusahaan mengalami penurunan 

selama dua tahun terakhir yang secara 

tidak langsung mempengaruhi jumlah 

pendapatan perusahaan.   

Diversifkasi produk sangat 

berpengaruh dalam suatu perusahaan 

dagang maupun jasa. Karena 

diversifikasi produk dapat merangsang 

minat para konsumen untuk 

mengkonsumsi barang/jasa. Selain itu 

diversifikasi produk berdampak positif 

dalam suatu perusahaan. Karena 

dengan adanya diversifikasi produk 

barang yang ditawarkan sudah 

mengalami perubahan-perubahan,  

sehingga konsumen tidak mengalami 

kejenuhan dan ingin mengkonsumsi 

produk yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan. 

Pendapatan sangat 

berpengaruh dalam kelangsungan 

suatu perusahaan. Perusahaan dapat 

dikatakan bisa berjalan apabila dalam 

suatu perusahaan bisa memperoleh 

pendapatan yang besar dalam 

pemasannya. Suatu perusahaan 

dituntut lebih berkreatif dan sering 

meneliti keluar bagaimana minat para 

konsumen yang sekarang diminati. 

Apabila perusahaan dapat melakukan 

strategi tersebut, perusahaan akan 

berkembang lebih dewasa dalam 

kegiatan pemasaran produknya. 

Berkembang atau tidaknya suatu 

perusahaan perusahaan dapat dilihat 

dari minat para konsumen dan 

pendapatan yang dapat dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. 

Pendapatan adalah kenaikan 

aktiva bersih atau aliran dana yang 

masuk ke kesatuan usaha yang terjadi 

akibat kegiatan perusahaan selain dari 

yang diakibatkan oleh transaksi modal 

atau pendanaan (financing). Menurut 

Supriyono (2002: 187), macam- 

macam pendapatan ada 2 macam 

yaitu:  Pendapatan Masa Lalu dan 

Pendapatan Masa Depan. 

Dengan adanya diversifikasi 

produk diharapkan dapat 

meningkatkan permintaan terhadap 

produk yang dihasilkan, dimana hal 

tersebut secara tidak langsung akan 

mempengaruhi jumlah pendapatan 

yang diperoleh. Oleh karena itu 

kegiatan pemasaran harus 

dikembangkan dengan kegiatan-

kegiatan promosi, penemuan-

penemuan baru dan suatu informasi 

yang mencakup seluruh faktor pasar 

yang bersangkutan termasuk corak dan 

perubahan tingkah laku daripada 

konsumen sehingga tujuan daripada 

perusahaan benar-benar dapat tercapai. 
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Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas, maka penulis 

mengambil judul “Peranan 

Diversifikasi Produk Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Usaha 

Pada Perusahaan Marmer Serbab 

Usaha”.. 

II. METODE PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2010: 161), 

variabel penelitian yaitu “obyek 

penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian”. Menurut 

Sugiyono (2009: 58), bahwa “variabel 

penelitian pada dasarnya adalah 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari, sehingga diperoleh 

informasi tenang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan kedua pendapat di 

atas, dapat disimpulkan pengertian 

variabel penelitian merupakan sesuatu 

yang menjadi obyek atau sasaran yang 

diamati, sehingga variabel menjadi 

faktor utama dalam menentukan 

langkah penelitian selanjutnya. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel, 

yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 

1. Variabel Bebas 

Menurut Sugiyono (2009: 

59), variabel bebas diartikan 

sebagai “variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat”. Menurut Arikunto 

(2010:162), variabel bebas yaitu 

“variabel yang mempengaruhi”. 

Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas adalah variabel yang 

dianggap dapat mempengaruhi 

variabel lain. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah diversifikasi 

produk. 

 

2. Variable Terikat 

Menurut Sugiyono (2009: 

59), variabel terikat merupakan 

“variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas”. Menurut Arikunto 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Fery Widianto| 09.1.01.04.0053 
FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 10|| 

 

(2010: 162), “Variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi”. 

Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Adapun 

variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah pendapatan usaha 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian tersebut 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Diversifikasi produk belum 

mempunyai peranan yang efektif 

dalam meningkatkan pendapatan 

usaha, hal ini terlihat pada tahun 

2012 dimana pendapatan 

perusahaan naik sebesar Rp 

49.200.000,00 atau 21,92%, dan 

pada tahun 2013 pendapatan 

perusahaan meningkat sebesar Rp 

37.800.000,00 atau sebesar 

13,81%, setelah tahun 2014 

pendapatan perusahaan mengalami 

penurunan sebesar Rp 

37.400.000,00 atau 13,6%. 

2. Perusahaan belum dapat 

mempertahankan produknya 

melalui upaya perbaikan produk 

ataupun diversifikasi produk, hal 

ini terbukti pada tahun 2014 

perusaghaan mengalami 

penurunan pendapatan sehingga 

perusahaan akan menambah 

promosi sebagai peran dalam 

menambah pendapatan perusahaan 

Perusahaan belum bisa 

merencankan produksi yang tepat 

sehingga masih banyak sekali sisa 

produk digudang dan jumlah 

pendapatan yang hilang karena 

tidak laku dipasaran, yaitu untuk 

tahun 2011 terdapat sisa produk 

sebanyak 70 meter dan jumlah 

pendapatan yang hilang sebesar Rp. 

11.600.000,00, untuk tahun 2012 

terdapat sisa produk sebanyak 110 

meter dan jumlah pendapatan yang 

hilang sebesar Rp 20.400.000,00 

untuk tahun 2013 terdapat sisa 

produk sebanyak 100 meter dan 

jumlah pendapatan yang hilang 

sebesar Rp 19.600.000,00 dan 

tahun 2014 terdapat sisa produk 

sebanyak 285 meter dan julmah 

pendapatan yang sebesar Rp 

37.400.000,00 
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