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ABSTRAKSI 

 
 

Dalam kurun waktu yang cukup lama permasalahan mengenai keuntungan 
dan kekurangan dalam melakukan strategi diversifikasi telah banyak diperdebatkan 
oleh berbagai ahli di dunia. Penelitian ini berfokus pada perbedaan kinerja pada 
perusahaan diversifikasi dan non-diversifikasi dengan menggunakan variabel ROE, 
ROA, Return Saham dan Tobin’s q pada 82 perusahaan manufaktur yang listing di 
BEI periode tahun 2005-2007. Perusahaan digolongkan dalam 2 kelompok yaitu 
perusahaan diversifikasi sebanyak 37 perusahaan dan perusahaan  non-diversifikasi 
sebanyak 45 perusahaan. Metodologi penelitian adalah dengan menggunakan metode 
kuantitatif dengan cara menghitung masing-masing variabel dangan menggunakan 
data laporan keuangan. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan Independent Sampel t-test untuk menguji perbedaan antar variabel 
secara parsial serta menggunakan Manova untuk menguji perbedaan antar variabel 
secara simultan, sehingga dapat diperoleh perusahaan manakah yang lebih baik 
kinerjanya serta dampak dari penggunaan strategi diversifikasi tersebut.  

Pembuktian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antar variabel secara parsial dan secara simultan. Dan hasil yang diperoleh dari 
pengujian hipotesis tersebut ditemukan bahwa kinerja perusahaan non-diversifikasi 
pada ROE, ROA dan Tobin’s q mengungguli kinerja perusahaan diversifikasi. 
Sedangkan pada Return Saham kinerja perusahaan diversifikasi lebih baik dari 
perusahaan non-diversifikasi. Penelitian ini juga menunjukan hubungan antara tingkat 
pengembalian dan resiko yang ada pada setiap variabel dimana pada setiap variabel 
menggambarkan tingkat resiko yang berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa diversifikasi bukanlah suatu alternatif yang 
baik untuk meningkatkan return perusahaan. Hal ini disebabkan dari biaya tambahan 
yang timbul dari adanya diversifikasi tersebut dan ketidakmampuan manager dalam 
mengelola perusahaan yang melakukan diversifikasi. 
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