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ABSTRAK 

 

Sri Lanjari. NIM 0822100415. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. 

Universitas Widya Dharma Klaten, 2015. Skripsi: Pengaruh Kebijakan 

Diversifikasi, Earning Growth, Firm Size, dan Firm Age Terhadap Kinerja 

Perusahaan Pada Perusahaan Perdagangan dan  Jasa  yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial 

pengaruh kebijakan diversifikasi, earning growth, firm size, dan firm age terhadap 

kinerja perusahaan pada perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2013. Kebijakan diverisifikasi dalam penelitian ini 

merujuk pada tingkat diversifikasi dan jenis diversifikasi yang dilakukan 

perusahaan yaitu diversifikasi berkaitan (related diversification) dan diversifikasi 

tidak berkaitan (unrelated diversification). 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan dan jasa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.  Sampel penelitian 

ditentukan dengan metode purposive sampling.  Jenis  data  yang  digunakan  

adalah  data  sekunder  dan  metode analisis  yang  digunakan  adalah analisis 

regresi  linear  berganda. Hipotesis diuji dengan uji F dan uji t dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%.  

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi, 

jenis diversifikasi,  earning growth, firm size, dan firm age berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tingkat 

diversifikasi dan firm size berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan 

jenis diversifikasi, earning growth, dan firm age tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

  

 

Kata Kunci: Kinerja Perusahaan, Diversifikasi, Earning Growth, Firm Size, Firm 

Age 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan segera diresmikan akhir 

tahun 2015, dapat dipastikan persaingan bisnis akan semakin ketat. Tidak 

hanya dari pebisnis lokal tapi juga pesaing dari mancanegara. Dalam 

menghadapi situasi seperti ini, setiap perusahaan dituntut untuk dapat 

menerapkan strategi yang tepat agar dapat mempertahankan keunggulan 

bisnis dan mengembangkan usahanya. Perusahaan dituntut untuk selalu 

menampilkan kinerja yang baik agar dapat mempertahankan kelangsungan 

usahanya dan mendapatkan kepercayaan baik dari pihak internal maupun 

eksternal perusahaan.  

Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan laba 

yang optimal, baik untuk para pemilik perusahaan maupun para investor 

dalam perusahaan tersebut. Laba yang optimal dari waktu ke waktu 

mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki kinerja perusahaan yang baik. 

Kinerja perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang ada untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi suatu perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran ukuran keberhasilan perusahaan. Hasil dari 

penilaian kinerja perusahaan dalam satu periode merupakan pedoman bagi 
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manajemen dalam upaya perbaikan maupun peningkatan kinerja perusahaan 

periode berikutnya. 

Kinerja perusahaan sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah 

satunya adalah strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Diversifikasi 

merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang 

memiliki tujuan perkembangan dan pertambahan nilai perusahaan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menginvestasikan sumber daya yang dimiliki pada 

berbagai lini bisnis yang memiliki prospek menguntungkan. Strategi 

diversifikasi juga dapat memeratakan risiko bisnis. Seperti pepatah yang 

mengatakan jangan letakkan semua telurmu pada keranjang yang sama, 

dengan berinvestasi pada beberapa bidang usaha risiko kerugian dapat 

diturunkan. Selain  itu diversifikasi juga bertujuan untuk mencegah 

penguasaan  usaha dari pesaing dan  mencapai sinergi antar segmen usaha.   

Dalam pelaksanaannya diversifikasi dilakukan oleh perusahaan dalam 

berbagai tingkat diversifikasi. Tingkat diversifikasi atau level diversifikasi 

merujuk pada tingkat keragaman diversifikasi yang dilakukan oleh 

perusahaan baik dalam jenis bisnis, produk, maupaun pangsa pasar (Datta et 

al, 1991). Salah satu cara untuk dapat melihat level diversifikasi perusahaan 

adalah dengan mengguanakan Indeks Herfindahl (Harto, 2005).  

Menurut Griffin (2002) diversifikasi dapat diklasifikasikan menjadi 

diversifikasi berkaitan (related diversification) dan diversifikasi tidak 

berkaitan (unrelated diversification). Diversifikasi berkaitan (related 

diversification) adalah diversifikasi dimana  terjalin hubungan erat antara 
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bisnis-bisnis yang dijalakan  perusahaan. Pada diversifikasi ini perusahaan 

dapat mengoptimalkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki sehingga 

memperoleh daya saing srategis. Selain itu perusahaan juga dapat  

memaksimalkan jangkauan ekonomis melalui penghematan biaya antar unit 

bisnisnya. Sedangkan diversifikasi tidak berkaitan (unrelated diversification) 

adalah diversifikasi dimana tidak ada hubungan antara bisnis baru dengan 

bisnis utama perusahaan. Perusahaan melakukan diversifikasi tidak berkaitan 

(unrelated diversification) dikarenakan sumber daya maupun kapabilitas serta 

kompetensi yang dimiliki sulit diaplikasikan pada bisnis yang sudah ada. 

Pendorong lain perusahaan melakukan diversifikasi tidak berkaitan 

(unrelated diversification) adalah ketika bisnis inti perusahaan maupun bisnis 

yang memiliki hubungan atau keterkaitan sudah tidak menjanjikan pasar yang  

potensial. Selain itu strategi diversifikasi tidak berkaitan (unrelated 

diversification) dapat menekan risiko usaha. Apabila salah satu bidang bisnis 

mengalami penurunan, bidang bisnis yang lain mungkin saja mengalami 

pertumbuhan mengingat bisnis yang dijalankan tidak memiliki keterkaitan 

dan pangsa pasar yang berbeda.  

Di Indonesia sendiri strategi diversifikasi sudah banyak dilakukan. 

Karakteristik perusahaan menengah dan besar di Indonesia adalah bentuk 

usaha konglomerasi yang dibangun dari perusahaan keluarga. Seiring dengan 

perkembangan bisnis keluarga, mereka kemudian banyak berekspansi ke 

dalam usaha yang bahkan berbeda dari bisnis semula (Harto, 2005).  
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Penelitian terdahulu telah menunjukkan pengaruh dari diversifikasi. 

Penelitian Harto (2005) meneliti 100 perusahaan yang masuk dalam sektor 

industri properti dan real estat, infrastruktur dan utilitas, serta perdagangan 

dan jasa. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa diversifikasi 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Sari 

(2009) pada 108 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  menemukan 

bahwa terdapat perbedaan kinerja antara perusahaan yang melakukan 

diversifikasi dengan perusahaan yang berada pada segmen tunggal. Penelitian 

tersebut menggunakan tahun 2004-2007 sebagai tahun amatan. Penelitian 

Sari, dkk (2014) meneliti pengaruh diversifikasi pada 102 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode amatan 2006-2008. Dari 

penelitian tersebut tidak ditemukan perbedaan kinerja perusahaan antara 

perusahaan yang melakuan diversifikasi dengan perusahaan segmen tunggal. 

Akan tetapi tingkat diversifikasi perusahaan ditemukan berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. Penelitian Lim (2014) menemukan bahwa pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tidak terdapat perbedaan antara 

kinerja perusahaan yang melakukan diversifikasi berkaitan (related 

diversification) dan perusahaan yang melakukan diversifikasi tidak berkaitan 

(unrelated diversification). Penelitian Li dan Wong (2003) dalam Shen at al. 

(2011) menemukan bahwa strategi diversifikasi pada bidang yang saling 

berkaitan (related diversification) memberikan pengaruh positif tetapi kurang 

optimal akibat ketidakpastian perilaku institusional, sedangkan jika hanya 

melakukan diversifikasi pada bidang yang tidak berkaitan (unrelated 
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diversification) justru akan menurunkan nilai perusahaan. Penelitian 

Handayani (2009) menemukan bahwa jenis strategi diversifikasi yang terdiri 

dari related diversied firm, neutral diversied firm, dan unrelated divirsied 

firm tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 

dilakukan pada 118 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Selain kebijakan diversifikasi, terdapat variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan diantaranya adalah earning growth, firm 

size, dan firm age. Earning growth merupakan indikator pertumbuhan laba 

perusahaan. Perusahaan yang labanya terus meningkat dari tahun ke tahun 

mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Kondisi 

tersebut akan mendorong para kreditor dan investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Akan tetapi hasil penelitian Setionoputri, 

dkk (2009) dan Harto (2005) menemukan bahwa earning growth tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan. Menurut 

Sembiring (2008) dalam Handayani (2011) faktor ukuran perusahaan 

merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan besar yang 

telah mencapai kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan 

tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan 

perusahaan kecil. Dengan demikian diperkirakan ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Setionoputri, 

dkk (2009), Harto (2005), dan Sari (2009) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil berbeda 
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dikemukakan oleh Kusmawati (2005) yang menemukan tidak ada pengaruh 

antara ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

Perusahaan yang telah lama beroperasi mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki suatu keunggulan tertentu sehingga sanggup 

bertahan dalam persaingan usaha. Semakin lama perusahaan beroperasi, 

kesempatan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

penerapan berbagai strategi sesuai dengan kemampuan managerial akan 

semakin meningkat. Idealnya perusahaan yang memiliki umur lebih banyak 

juga memiliki kinerja yang lebih baik.  Penelitian Setionoputri, dkk (2009) 

menemukan bahwa terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Harto (2005) dan Sari (2009) 

menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap 

kinerja perusahan. 

Kondisi perusahaan di Indonesia yang sebagian besar menjalankan 

strategi diversifikasi menarik untuk diteliti. Hasil penelitian sebelumnya 

mengenai pengaruh kebijakan diversifikasi dan karakteristik perusahaan 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan perspektif dari penelitian-penelitan sebelumnya. 

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan 

diversifikasi, earning growth, firm size, dan firm age terhadap kinerja 

perusahaan. Kebijakan diversifikasi dalam penelitian ini adalah tingkat 

diversifikasi perusahaan dan jenis diversifikasi perusahaan. Jenis diversifikasi 
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dalam penelitian ini adalah diversifikasi berkaitan (related diversification) 

dan diversifikasi tidak berkaitan (unrelated diversification).  

Dari tinjauan penelitian sebelumnya, belum banyak peneliti yang 

memfokuskan penelitian di sektor perdagangan dan jasa. Data laporan 

keuangan perusahaan sektor perdagangan dan jasa  menunjukkan bahwa 

sekitar 95% perusahaan melakukan strategi diversifikasi dan 5% berada pada 

segmen tunggal. Salah satu alasan banyaknya perusahaan sektor perdagangan 

dan jasa melakukan strategi diversifikasi adalah tingginya daya beli 

masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul:“Pengaruh 

Kebijakan Diversifikasi, Earning Growth, Firm Size, dan Firm Age 

Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Perdagangan dan  Jasa  

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, 

maka permasalahan yang ingin diangkat penulis adalah sebagai berikut ini. 

1.  Apakah secara simultan tingkat diversifikasi, jenis diversifikasi, earning 

growth, firm size, dan firm age berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah tingkat diversifikasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

3. Apakah jenis diversifikasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

4. Apakah earning growth berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

5. Apakah firm size berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 
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6. Apakah firm age berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1.  Untuk mengetahui pengaruh secara simultan tingkat diversifikasi, jenis 

diversifikasi, earning growth, firm size, dan firm age terhadap kinerja 

perusahaan 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat diversifikasi terhadap kinerja 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jenis diversifikasi terhadap kinerja 

perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh earning growth terhadap kinerja 

perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap kinerja perusahaan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh firm age terhadap kinerja perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

gambaran kepada para pengguna laporan keuangan khususnya manajemen 

perusahaan dan investor dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan penerapan strategi diversifikasi agar dihasilkan keputusan yang tepat. 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang serupa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

B. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. 

1.  Secara bersama-sama tingkat diversifikasi, jenis diversifikasi, earning 

growth, firm size, dan firm age berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

2.  Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi dan 

firm size berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

3.  Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa jenis diversifikasi, earning 

growth, dan firm age tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Perusahaan dapat mempertimbangkan tingkat diversifikasi sebagai 

salah satu alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tingkat 

diversifikasi yang optimal berbeda-beda antar perusahaan, oleh karena itu 

perlu disesuaikan dengan karakteristik perusahaan.  

2.  Bagi Investor  

Para investor maupun calon investor dapat menggunakan informasi 

ukuran perusahaan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan investasi 
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pada perusahaan yang terdiversifikasi di Indonesia, khususnya pada sektor 

perdagangan dan jasa. 

3.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik yang sama 

diharapkan dapat menggunakan metode lain sehingga diperoleh sampel 

yang berimbang antara perusahaan yang melakukan diversifikasi berkaitan 

(related diversification) dengan perusahaan yang melakukan diversifikasi 

tidak berkaitan (unrelated diversification). 
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