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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dunia usaha semakin lama semakin menunjukkan persaingan yang sengit, 

karena akan lebih banyak pelaku bisnis yang terjun didalamnya. Pada 

dasarnya dengan semakin banyaknya pesaing maka konsumen memilih 

produk yang sesuai dengan harapannya. Pada saat ini pengembangan produk 

menjadi strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan. Pengembangan 

produk merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaaan dalam 

menyempurnakan produknya agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang selalu berubah-ubah setiap waktu. Pengembangan produk 

sendiri terbagi menjadi empat diantaranya pengembangan 

pasar,produk,penetrasi pasar, dan diversifikasi produk.
1
 

Diversifikasi produk pada umumnya dirancang untuk mendirikan suatu 

perusahaan baru dipasar baru guna mencapai sasaran seperti peluang 

pertumbuhan baru dan stabilitas penjualan.
2
 Diversifikasi terbagi menjadi 

empat yaitu strategi konsentris, konglomerat, horizontal dan sinergitas. 

Diversifikasi produk menjadi salah satu faktor pertimbangan konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian produk dalam suatu perusahaan untuk 

meningkatkan volume penjualan. Perusahaan berupaya memenuhi selera dan 

kebutuhan konsumenmelalui penganekaragaman produk yaitu menciptakan 

                                                           
1
Joseph P. Guiltinan Dan Gordon W. Paul, Manajemen Pemasaran Strategi Dan 

Program,Dengan Judul Asli Marketing Management Strategies And Programs,terj.Agus 

Maulana,(Jakarta:Erlangga, 1994 Edisi Ke Dua), h. 34 
2
 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi Ke-3, (Yogjakarta: ANDI, 1997), h. 132   
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produk baru sehingga tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Produk 

yang beranekaragam akan membuat konsumen percaya bahwa berbagai 

kebutuhannya dapat terpenuhi oleh perusahaan tersebut. Diversifikasi juga 

dilakukan dalam rangka memperkuat keunggulan bersaing dengan kompetitor 

serta dalam rangka memperkecil resiko investasi karena apabila perusahaan 

hanya melalukan bisnis pada sektor tunggal maka resiko investasinya cukup 

besar. Ketika melakukan diversifikasi maka perusahaan akan menjadi 

perusahaan multi bisnis yang tidak hanya bergerak pada satu lini bisnis saja, 

semakin beragam lini bisnis yang dimiliki perusahaan maka akan semakin 

banyak pada sumber pendapatan yang dimiliki perusahaan. 

UD Teguh Rahardjo adalah salah satu perusahaan yang berupaya 

meningkatkan volume penjualan dengan mengedepankan dari sisi 

produk,dengan menjaga mutu dan kualitas produk. Karena ini menjadi alasan 

agar dapat memenangkan persaingan di pasar.  Produk asli yang diproduksi  

adalah Jenang. Awalnya jenang produksi UD Teguh Rahardjo hanya memiliki 

satu varian rasa yaitu jenang beras original tanpa rasa. Akan tetapi setelah 

melihat ancaman seperti mulai bermunculan produsen lain, dengan inovasi 

yang baru pada produk sejenis, akhirnya pemilik melakukan upaya 

pengembangan produk dengan menambah varian rasa pada produk jenang 

yang diestimasikan dapat menggugah minat konsumen dalam membeli produk 

tersebut.  

Berdasarkan kegiatan pra survey yang dilakukan kepada Bapak Rudi 

selaku pemilik beliau menjelaskan bahwa untuk menambah varian rasa baru 
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pada produk jenang dilakukan secara bertahap karena dalam menciptakan rasa 

baru juga membutuhkan proses. Untuk kadaluarsa pada produk jenang bisa 

sampai satu minggu/ 10 hari. Varian rasa produk jenang  yangdikeluarkan di 

UD Teguh Rahardjo adalah 20 varian rasa, yang terbagi menjadi berbagai 

macam buah dan sayur. Langkah yang dilakukan UD Teguh Rahadrjo ternyata 

menunjukkan hasil yang cukup baik. Terbukti penjualan semakin meningkat 

setelah dilakukan diversifikasi varian rasa sebesar 50%. Akan tetapi meskipun 

banyak dilakukan diversifikasi varian rasa pada produk jenang ada beberapa 

varian rasa yang hanya sedikit peminatnya. Varian rasa tersebut yaitu wortel, 

terong dan tomat. Untuk varian rasa buah juga diharapkan dapat meningkat 

penjualannya. 
3
 

Padahal jika ditinjau dari varian rasa pada produk jenang disini cukup 

menarik, terdapat varian rasa dari berbagai macam sayur dan buah seperti 

tomat, wortel, susu dan lain-lain. Pemilihan bahan juga menarik karena terbuat 

dari buah dan sayur asli yang sudah jelas mempunyai kandungan vitamin akan 

tetapi peminatnya belum terlalu signifikan. Produk jenang original masih 

menjadi primadona karena memiliki peminat yang cukup banyak dan paling 

tinggi penjualannya. 

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi diversifikasi varian rasa pada 

produk jenang di UD Teguh Rahardjo dalam meningkatkan volume penjualan 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Diversifikasi Varian Rasa Produk 

                                                           
3
Rudi Hartono,Wawancara,12 Maret 2019 
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Dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus Produk Jenang 

di UD Teguh Rahardjo). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dan untuk memfokuskan 

penelitian yang penulis laksanakan, maka rumusan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana strategi diversifikasi produk pada varian rasa  jenangdi UD 

Teguh Rahardjo Ponorogo ? 

2. Bagaimana dampak strategi diversifikasi produk pada varian rasa  jenang 

dalam upaya meningkatkan volume penjualan di UD Teguh Rahardjo 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian : 

1. Untuk mengetahui strategi diversifikasi produk pada varian rasa jenang di 

UD Teguh Rahardjo Ponorogo . 

2. Untuk mengetahui dampak strategi diversifikasi produk pada varian rasa  

jenang dalam upaya meningkatkan volume penjualan di UD Teguh 

Rahardjo Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis  

Kegunaan teoristis mengacu pada pengembangan bidang ilmu ekonomi 

syariah teori, penolakan, pembuktian teori yang bermanfaat bagi 
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perkembangan keilmuan. Menambah khasanah keilmuan dan menambah 

wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa yang berkaitan dengan 

pengembangan produk melalui diversifikasi dalam upaya meningkatkan 

volume penjualan. 

2. Manfaat Praktis  

Kegunaan praktis mengacu pada kemanfaatan yang dapat dirasakan 

bagi pemilik usaha, pemerintah dan komunitas pengusaha. Penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada pihak – pihak 

tersebut 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (perior research) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti 

mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan 

dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. 

Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam 

bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang 

dilakukan berbeda.  

Penelitian yang dilakukan Wardatul Hasanah Fakultas Pendidikan 

Ekonomi Universitas Jember,’’Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap 

Volume Penjualan Pada Industri Tape Kabupaten Bondowoso’’ dijelaskan 

bahwa banyaknya industri tape di Kabupaten Bondowoso yang memproduksi 

produk sejenis mendorong perusahaan untuk melakukan penganekaragaman 
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produk, packaging, dan dimaksudkan untuk mengatasi persaingan dalam 

pasar dan meningkatkan volume penjualan. 
4
 

Shofwan Khamidi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang dalam penelitian tentangPengaruh Diversifikasi Produk Terhadap 

Penjualan (Studi Kasus pada Perusahaan Konveksi “Faiza Bordir” Bangil 

Pasuruan).Analisis pertumbuhan berdasarkan rata-rata yang dikenal 

pertumbuhan volume penjualan dan pendapatan sebelum diversifikasi produk 

sebesar 2,21% dan 1,51%, setelah diversifikasi produk rata-rata dan 

pertumbuhan pendapatan dalam volume penjualan meningkat sebesar 3,71% 

dan 4,57%.
5
 

Liawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah 

Jakartadalam penelitian tentang Analisis Diversifikasi dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Return, Resiko dan Portofolio.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan rata-rata tingkat keuntungan, standar deviasi 

tingkat keuntungan dan ukuran portofolio melalui diversifikasi pada suatu 

ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan studi empiris 

tentang diversifikasi dan ukuran perusahaan melalui 24 sampel perusahaan 

manufaktur yang terdapatdi BEI mulai maret 2004 sampai dengan Desember 

2009.
6
 

                                                           
4
 Wardatul Hasanah,’’Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Volume Penjualan Pada 

Industri Tape Kabupaten Bondowoso’’,( Skripsi,Universitas Jember,2015). 
5
 Shofwan Kamidi,” Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Penjualan (Studi Kasus pada 

Perusahaan Konveksi “Faiza Bordir” Bangil Pasuruan)”,(Universitas Brawijaya Malang,2015). 
6
 Liawati,”Analisis Diversifikasi dan Ukuran Terhadap Return, Resiko dan Portofolio,   (Studi 

Kasus kantor BEI)”, (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,2018). 
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Berdasarkan telaah pustaka yang pernah peniliti baca bahwa penelitian ini 

menuruskan penelitian sebelumnya terkait tentang diversifikasi dan 

mempertajam terkait tentang strategi diversifikasi pada varian rasa produk 

dalam upaya meningkatkan penjualan, dengan judul penelitian“Analisis  

StrategiDiversifikasi Varian Rasa Produk Jenang Dalam Upaya 

Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus Produk Jenang UD Teguh 

Rahardjo Ponorogo)”.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  dan Pendekatan Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian di lapangan atau dilokasi 

penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki 

gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan untuk 

penyusunan karya ilmiyah. Penelitian lapangan disini adalah penelitian 

yang akan dilakukan di UD Teguh Rahardjo Jl Wibisono Kelurahan 

KepatihanPonorogo. 

b. Pendekatan Penelitian  

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka 

sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan 

pengukura-pengukuran terhadap gejala tertentu. Penelitian kualitatif 

sebagai suatu gambaran kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci 
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dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang 

alami. Sehingga dapat dipahami bahwa sifat penbelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif yang artinya penelitian dilakukan dengan 

mengadakan pemeriksaan pengukuran terhadap kata-kata, laporan 

terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi 

yang alami yakni fenomena atau gejala yang terjadi pada ruang lingkup 

penelitian. 

2. Kehadiran Penelitian  

Dalam hal ini peneliti perlu menegaskan bahwa dirinya merupakan aktor 

sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai 

pendukung saja. Karena itu kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di 

lapangan sangat penting untuk dideskripsikan, yaitu peneliti disini menjadi 

pengamat partisipan. Selain itu perlu juga diterangkan apakah pengamatan 

peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terangan dan rahasia. 

Peneliti memulai penelitian pada tanggal 12 Maret 2019.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah UD Teguh Rahardjo JL 

Wibisono Kelurahan Kepatihan Ponorogo. UD Teguh Rahardjo sebagai 

salah satu sentral toko oleh-oleh yang cukup terkenal di kalangan 

masyarakat. Produk - produk yang ditawarkan  disini juga menarik seperti 

wajik, salak, dan produk unggulan disini adalah jenang beras dengan 

aneka rasa yang terbuat dari buah dan sayur asli. Penulis memilih lokasi 

penelitian di UD Teguh Rahardjo, karena dari sekian banyak produsen 



63 
 

 
 

jenang yang ada di Ponorogo, Jenang produksi UD Teguh Rahardjo yang 

cukup menarik karena adanya pengembangan produk dengan strategi 

varian rasa pada jenang yang begitu beragam. Akan tetapi ada beberapa 

varian rasa yang cukup menarik akan tetapi belum terlalu signifikan 

peminatnya. Dari hal-hal yang menarik di UD Teguh Rahardjo, akhirnya 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Produk Jenang di UD 

Teguh Rahardjo. 

4. Data dan Sumber Data  

a. Data  

Data yang digunakan dari Rumusan Masalah yaitu : 

1. Strategi diversifikasi produk pada varian rasa jenang di UD 

Teguh Rahardjo Ponorogo . 

2. Dampak strategi diversifikasi produk pada varian rasa jenang 

dalam upaya meningkatkan volume penjualan di UD Teguh 

Rahardjo. 

b. Sumber data  

Sumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bapak Rudi Hartono Selaku 

Pemilik di UD Teguh Rahardjo. 

5. Tehnik Pengumpulan Data  

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

Wawancara .Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang 
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dari pihak yang mewawancarai dan jawabandiberikan oleh pihak yang 

diwawancarai. Dalam hal ini metode wawancara yang peneliti gunakan 

adalah wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur ialah 

wawancara tidak berstandar yang tidak menggunakan pola aturan tertentu 

dalam mengajukan pertanyaan.
7
Adapun yang menjadi informan dalam 

dalam wawancara ini adalah pemilik perusahaan yaitu Bapak Rudi 

Hartono  dan Konsumen di UD Teguh Rahardjo. 

6. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
8
 Setelah penulis memperoleh data yang 

diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisis data tersebut 

dengan mengggunakan analilisis kualitatif. Analisa data kualitatif bersifat 

induktif sehingga dalam menganalisa data peneliti menggunakan cara 

berfikir induktif. 

 

Cara berfikir induktif adalah memulai faktor-faktor yang 

khususnya dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit tersebut kemudian 

ditarik kesimpulan generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.
9
 

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data peneliti 

                                                           
7
 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:PT 

Rineka Cipta, 2006), h. 109   
8
Sugiono, Metode Penelitian Manajemen,(Bandung:Alfabeta,2013), h. 401  

9
Sugiono, Metode PenelitianManajemen h.189 
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menggunakan data-data tentangsejarah perusahaan, data tentang strategi 

dan dampak diversifikasi pada varian rasa produk  jenang, data produk 

diversifikasi dan data produk volume penjualan, dan dokumen berbentuk 

gambar seperti foto di UD Teguh Rahardjo. yang telah diperoleh dalam 

bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan cara berfikir 

induktif yaitu berangkat dari informasi tentang Analisis Strategi 

Diversifikasi produk pada varian rasa jenang dalam upaya meningkatkan 

volume penjualan.  

7. Pengecekan Keabsahan Data   

Pada bagian ini calon peneliti memberikan jaminan bahwa data dan 

temuan di lapangan yang dituliskan dalam laporan penelitian adalah sesuai 

dengan realita yang sesungguhnya. Untuk itu calon peneliti harus 

merancang beberapa teknis yang bisa dilakukan dan dinilai sesuai dengan 

karakteristik penelitian yang dilakukan. 
10

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan  

                                                           
10

Buku Pedoman Proposal Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PONOROGO, 

h.17 
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Bab I adalah Pendahuluan.Bab ini merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran keseluruhan skripsi ini, yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode dan sistematika penelitian.   

Bab IIadalah tinjuan umum tentangStrategi Diversifikasi Produk. Bab ini 

membahas teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang 

terdiri atas pengertian produk ,bauran produk, atribut produk, daur hidup 

produk, pengertian diversifikasi produk, macam strategi diversifikasi produk, 

tujuan diversifikasi produk, faktor yang mendorong terjadinya diversifikasi 

produk, indikator diversifikasi produk, dan hubungan diversifikasi produk 

dengan penjualan. 

Bab III membahas tentang Gambaran strategi diversifikasi produk pada 

varian rasa jenang di  Teguh Rahardjo.Bab ini mengambarkan fakta-fakta 

yang terjadi dilapangan yang meliputi: profil usaha UD Teguh Rahardjo, 

struktur organisasi, startegi diversifikasi pada varian rasa jenang, produk 

diversifikasi, data tentang penjualan, serta dampaknya dalam upaya 

meningkatkan penjualan di UD Teguh Rahardjo. 

Bab IV Analisis. Pada bab ini penyusun menganalisis data yang sudah 

dipaparkan pada Bab III untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisa 

tersebut dilakukan terhadap strategi diversifikasi produk pada varian rasa 

jenang dalam upaya meningkatkan penjualan  di UD Teguh Rahardjo 

Ponorogo.  
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Bab V Penutup.Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, 

dengan menampilkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan 

tersebut.  
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BAB II 

 STRATEGI DIVERSIFIKASI PRODUK   

 

A. Produk 

1. Pengertian produk  

Produk adalah hasil dari kegiatan produksi yang berwujud barang 

(tangible product) dan dapat disentuh dilihat, dirasakan, dan 

dimanfaatkan.
1
Philip Kotler mendefinisikan produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau 

kebutuhan.
2
 Menurut William J Stanton yang dikatakan produk adalah 

seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk 

didalamnya masalah warna, harga, nama baik, pabrik , nama 
11

baik toko 

yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer 

yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.
3
 

Dengan demikian dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa 

produk adalah benda berwujud (pakaian, makanan) maupun benda tidak 

berwujud (pelayanan jasa) yang disediakan oleh sebuah perusahaan untuk 

ditawarkan kepada masyarakat demi memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen guna mendapatkan manfaat dari produk tersebut. 

 

                                                           
1
Hendro, Dasar-Dasar Kewirausahaan, (Jakarta:Erlangga, 2011), h.333   

2
 Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Diterjemahkan oleh 

Benyamin Molan,Dari Judul Asli, Marketing Management, Jilid 2 (Jakarta:Erlangga.2008), h. 

4   

 
3
 William J Stanton, Pemasaran, 1981, Dikutip Oleh Buchari Alma, Manajemen 

Pemasaran Dan Pemasaran Jasa (Bandung :Alfabeta, 2013), h. 139 
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2. Bauran Produk  

Setelah mengetahui klasifikasi produk yang tepat maka, perusahaan 

telah dapat menentukan jenis produk yang sesuai untuk dikelola.Dan 

kemudian bauran produk juga menjadi salah satu aspek penting untuk 

dipertimbangkan.Bauran produk (product mix) adalah kumpulan semua 

produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada 

pembeli.Bauran produk suatu perusahaan mempunyai lebar, panjang, 

kedalaman, dan konsistensi tertentu. 

a. Lebar bauran produk, mengacu pada berapa banyak lini produk 

perusahaan itu.  

b. Panjang bauran produk, mengacu pada jumlah unit produk dalam 

bauran produknya.  

c. Kedalaman bauran produk, mengacu pada berapa banyak varian yang 

ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut.  

d. Konsistensi dari bauran produk, mengacu seberapa erat hubungan dari 

berbagai lini produk pada hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, 

saluran distribusi, atau hal lainnya.
4
 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa berbagai lini produk, jumlah 

unit produk dalam bauran, banyaknya varian yang ditawarkan dan 

hubungan kedekatan dari beberapa lini yang ada akan memberikan 

kemudahan untuk menentukan strategi produk dan memudahkan 

perusahaan dalam meningkatkan bisnisnya. 

                                                           
4
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Marketing Management Edisi Milineum , terj. 

Hendra Teguh, Rony A Rusli, Benjamin Molan(Jakarta: Prenhal Lindo,2002), h. 453-454 
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3. Atribut Produk 

Atribut produk merupakan pengembangan sebuah produk yang 

mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan 

diberikan produk itu. Manfaat-manfaat ini dikomunikasikan dan dipenuhi 

oleh atribut produk misalnya mutu, desain, merek, label dan kemasan. 

a. Mutu produk menujukkan kemampuan sebuah produk untuk 

menjalankan fungsi ciri produk merupakan sarana kompetitif untuk 

membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing.  

b. Desain Produk. Desain dapat menyumbangkan kegunaan atau manfaat 

produk serta coraknya. Jadi desain mencerminkan  informasi seputar 

produk seperti produk yang mudah,aman, tidak mahal, untuk 

digunakan, sederhana dan ekonomis dalam produksi dan distribusi 

c. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang dan jasa. Konsumen memandang merek sebagai 

bagian penting dari produk dan ia dapat menambah nilai produk 

sehingga pemberian merek suatu produk menjadi penting dalam 

strategi produk.  

d. Kemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah 

kemasan atau pembungkus untuk suatu produk. Pengembangan suatu 

kemasan yang baik untuk produk baru memerlukan banyak 

pertimbangan. Menjaga suatu kemasan agar “up to date”. 
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e. Label mempunyai berbagai fungsi setidaknya untuk mengidentifikasi 

suatu produk. Label juga menjelaskan tingkat mutu produk. Label 

dapat mendeskripsikan beberapa hal tentang produk seperti siapa yang 

membuat, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, dan cara 

memakainya.
5 

f. Fitur produk adalah alat bersaing untuk membedakan produk 

perusahaan dari produk pesaing.  

g. Rancangan produk adalah konsep yang lebih luas dibandingkan gaya. 

Gaya tidak hanya menguraikan penampilan produk, gaya juga dapat 

mencolok mata atau membuat suatu ketertarikan . Gaya yang bisa 

menarik perhatian, tetapi tidak begitu saja membuat produk itu 

melakukan kinerja yang lebih baik. Diperlukan seperti Rancangan gaya 

lebih sekedar dari kulitnya tetapi lebih mencapai inti produk. 

Rancangan yang baik memberi kontribusi pada kegunaan suatu produk 

seperti juga penampilannya.
6 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa atribut produk dapat 

memberikan informasi gambaran yang jelas tentang produk itu sendiri. 

Karena didalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. Semakin baik atribut produk 

diharapkan dapat menggugah minat beli konsumen. 

 

                                                           
5
 Husein Umar, Business An Introduction,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. . 

131-132 
6
 Kotler Dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid Dua Edisi Ke 8 

(Jakarta:Erlangga, 2001), h. 354 
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4. Daur Hidup Produk  

Produk yang sekalipun memiliki atribut yang sangat menarik, akan 

tetap mengalami siklus produk. daur hidup produk adalah tahap-

tahapyangdilalui oleh suatu barang atau jasa sejak dimulai diperkenalkan 

dipasar hingga ia lenyap dari pasar tersebut”.
7
 

Dengan mengatakan bahwa sebuah produk mempunyai siklus berarti 

kita menyatakan hal-hal seperti :  

a. Setiap produk mempunyai batas umur yang berbeda. 

b. Penjualan melewati tahap tahap yang jelas dan setiap produk memberi 

tantangan yang berbeda pada si penjual. 

c. Laba yang diperoleh akan meningkat dan menurun pada tahap yang 

berbeda dalam daur hidup produknya. 

d. Produk menuntut strategi yang berlainan dalam hal pemasaran, 

keuangan, produksi, personalia, maupun pembelian pada setiap tahap 

dalam hidup produksinya.
8
 

Sebuah produk akan mengalami fase yang dapat memberikan dampak 

signifikan bagi keberlangsungan suatu perusahaan di dalam daur hidup 

produk terdapat tahap-tahap daur hidup produk diantaranya: 

1. Tahap introduksi(introduction) Pada tahapan ini biasanya terjadi 

pertumbuhan penjualan yang lambat karena produk baru 

diperkenalkan ke pasar. Laba juga mungkin belum bisa menutup biaya 

overhead dari keseluruhan usaha. Jadi, wirausahawan harus 

                                                           
7
 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2000), h . 231 

8
Ibid, h. 232 
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mempersiapkan modal yang tidak terduga dan kesabaran yang tinggi. 

Satu hal penting yang di butuhkan adalah komitmen yang kuat untuk 

menumbuhkannya. Strateginya adalah inovasi strategi pemasaran dan 

penjualan dalam Menciptakan perbedaan yang jelas antara produk nya 

dengan produk pesaing.  

2. Tahap pertumbuhan (groweth) Setelah biaya (overhead)mampu 

ditutup oleh laba yang tinggi dari tingkat penjualan yang mulai 

meningkat cepat, maka muncul pertumbuhan produk dan juga bisnis 

.Gunakan laba yang diperoleh dengan tepat-guna dan berhematlah 

(savingthepro) untuk mengantisipasinya situasi yang tak terduga.  

3. Tahap kedewasaan (maturety) Satu tahapan yang telah banyak 

memberi tingkat penjualan yang besar. cepat, dan tinggi serta 

memberikan jumlah laba yang lumayan besar. Tahapan ini harus 

dioptimalkan oleh wirausahawan dengan baik.  

4. Tahap penurunan (decline) Tahap ini adalah tahapan yang berbahaya 

karena tingkat pertumbuhan laba dan laju pertumbuhan penjualan 

mulai menurun. Sehingga diharapkan wirausahawan melakukan 

peluncuran produk baru atau re-positioning produk baru. Srategi yang 

dibutuhkan adalah pengembangan produk baru.
9
 

                                                           
9
 Hendro, Dasar-Dasar Kewirausahaan,h. 488   



74 
 

 
 

5. Tahap ditinggalkan (abandomen) Pada tahap ini terjadi ketika jika 

upaya penyelamatan tidak berhasil maka sebuah produk akan 

ditinggalkan oleh konsumen dan produknya hilang dipasaran.
10

 

Berikut ini terdapat ciri tahapan siklus kehidupan usaha produk 

diantaranya sebagai berikut : 

Tahapan Siklus Produk 

Ciri 

Tahapan 

Siklus 

Produk 

Jumlah 

Laba 

Jumlah 

Perusahaan 

Tingkat 

Persaingan 

Usaha 

Perusahaan 

Pengenalan  Belum 

Ada  

Sangat Kecil  Hampir 

Tidak Ada  

Membangun 

Share Pasar  

Pertumbuha

n  

Meningkat  Bertambah 

Banyak  

Meningkat 

Tajam  

Membina 

Share Pasar  

Pematangan Menurun  Berkurang  Menurun 

Sedikit  

Mempertaha

nkan Share 

Pasar  

Penuaan  Tidak Ada  Sedikit Sekali  Sangat 

Berkurang  

Memaksima

l Cash Flow  

 

Sebuah produk tidak akan berada pada satu posisi yang sama, dari 

waktu kewaktu pasti akan mengalami sebuah perubahan baik perubahan 

yang menunjukkan pertumbuhan sampai dengan perubahan yang 

menunjukkan penurunan. Mengetahui keadaan yang demikian perusahaan 

akan berupaya memperbaiki, mengembangkan produknya atau bahkan 

menciptakan inovasi terbaru dalam rangka mempertahankan posisinya 

ditengah-tengah persaingan yang semakin kompleks. 

                                                           
10

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta, CV, 

2013), h. 145-146 
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B. Pengembangan Produk 

1. Pengertian Pengembangan Produk  

Pengembangan produk merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan 

oleh perusahaan. Perusahaan yang inovatif biasanya kan dikenal baik oleh 

konsumennya. Upaya pengembangan produk dapat menjadi saranan untuk 

menahan konsumen berpindah ke produk pesaing. Pengembangan produk 

adalah startegi pemasaran yang memerlukan penciptaan produk yang dapat 

dipasarkan, proses merubah aplikasi untuk tehnologi baru kedalam produk 

baru yang dapat dipasarkan. 
11

 

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pengembangan produk 

dilakukan sebagai langkah strategis untuk membuat produk baru dengan 

sasaran pasar yang baru untuk mengejar pertumbuhan perusahaan menuju ke 

arah yang lebih baik. Pada setiap waktu tertentu perusahaan akan 

melaksanakan berbagai program untuk mencapai berbagai sasaran 

pengembangan produk yang berlainan.  

2. Tujuan pengembangan produk 

a. Memenuhi keinginan konsumen  

b. Memenangkan persaingan  

c. Meningkatkan jumlah penjualan  

d. Mendayagunakan sumber-sumber produksi  

e. Mencegah kebosanan konsumen 

f. Menghidupkan kembali pertumbuhan penjualan dari produk yang lesu  

                                                           
11

 Charles W. Lamb, Josep F Hair Dan Carl Mc Daniel, Pemasaran, Diterjemahkan Oleh 

David Octarevia, Dari Judul Asli Maeketing (Jakarta:Salemba Empat,2001), h. 413   
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g. Memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang berubah  

h. Menadingi penawaran baru pesaing  

i. Memanfaatkan teknologi baru  

j. Memenuhi kebutuhan dari segmen pasar tertentu  

Produk yang dibuat ditujukan untuk memenuhi selera konsumen dalam 

rangka membantu perusahaan memenangkan persaingan, upaya 

meningkatkan penjualan serta menjaga loyalitas pelanggan agar konsumen 

tetap bertahan mempercayakan keputusan pembeliannya. Untuk itu 

diperlukan langkah untuk pengembangan produk, akan ada beberapa tahap 

yang harus dilalui dalam menghasilkan produk baru yang lebih baik dari 

sebelumnya. 
12

 

3. Tahapan Pengembangan Produk  

Pengembangan produk dalam suatu perusahaan dapat dilakukan 

dengan berbagai tahap. Tahap-tahap yang biasanya diikuti dalam 

pengembangan produk adalah sebagai berikut:  

a. Pengumpulan gagasan, pengembangan produk dimulai dengan 

penelitian terhadap berbagai gagasan produk baru.  

b. Penyaringan, tujuan pengumpulan gagasan ialah untuk menciptakan 

sejumlah besar gagasan. Tujuan dari langkah-langkah selanjutnya ialah 

untuk mengurangi gagasan. Langkah pengurangan gagasan yang 

pertama kali ialah penyaringan. Tujuan penyaringan ialah mencari dan 

menghilangkan gagasan buruk sedini mungkin.  

                                                           
12

Joseph P. Guiltinan Dan Gordon W. Paul, Manajemen Pemasaran Strategi Dan Program, h. 

31   
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c. Pengembangan dan pengujian konsep, gagasan yang lolos penyaringan 

harus dikembangkan menjadi konsep produk. Perlu kita bedakan antara 

gagasan produk, konsep produk, dan citra produk. Gagasan produk 

ialah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan 

dianggap bisa ditawarkan ke pasar. Konsep produk ialah versi terinci 

dari ide yang diungkapkan dalam istilah konsumen yang punya arti. 

Citra produk ialah gambaran khusus yang diperoleh dari produk nyata 

atau calon produk.pengembangan konsep misalnya seorang produsen 

mobil menemukan cara merancang mobil listrikyang bisa melaju 50 

mil per jam, sejauh seratus mil tanpa perlu tambahan bahan bakar. 

Produsen memperkirakan bahwa biaya oprasi mobillistrik kurang lebih 

separoh mobil konvensional.Pengujian konsep merupakan pengujian 

dengan kelompok konsumen sasaran yang tepat.  

d. Pengembangan strategi pemasaran, pernyataan strategi pemasaran 

terdiri dari tiga bagian . bagian pertama menjelaskan ukuran struktur, 

dan tingkah laku pasar sasaran, menempatkan produk yang telah 

direncanakan, penjualan, bagian pasar, serta sasaran keuntungan yang 

hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Bagian kedua dari 

pernyataan strategi pemasaran menguraikan harga produk yang 

direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran dalam tahun 

pertama. Bagian ketiga dari pernyataan strategi pemasaran 

menjelaskan penjualan jangka pajang yang direncanakan, serta sasaran 

keuntungan dan strategi bauran pemasran selama ini.  
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e. Analisis usaha, bila manajemen telah menentukan konsep produkdan 

strategi pemasaran, perushaan bisa mengevaluasi daya tarik usulan 

usaha tersebut. Manajemen harus menilai penjualan, biaya dan 

perkiraan laba untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi 

tujuan perusahaan. Jika telah memenuhi, produk bisa bergerak maju 

kelangkah pengembangan produk.  

f. Pengembangan produk, bila konsep produk lolos dari uji analisis 

usaha, konsep itu lalu menuju riset dan pengembangan dan atau 

rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk fisik. 

g. Pengujian pasar, pengujian pasar ialah keadaan dimana produk dan 

program pemasran diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang 

lebih otentikuntuk mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur, 

mengelola, memakai dan membeli ulang produk itu dan seberapa luas 

pasarnya.  

h. Komersialisasi, uji coba pasar memberi informasi cukup kepada 

manajemen untuk membuat keputusan akhir tentang pelemparan 

produk baru. dalam melemparkan suatu produk perusahaan harus 

memutuskan kapan, dimana pada siapa dan bagaimana.  

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, berbagai tahap diatas 

hendaklah dilalui dengan tertib dalam hal kaitannya pengembangan 

produk. Tahap-tahap diatas menjdi penting karenanya dapat menjadi 

acuan, pedoman. Agar langkah-langkah perusahaan lebih terkonsep secara 
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matang sehingga pengembangan produk dapat memberikan hasil yang 

maksimal. 
13

 

C. Diversifikasi Produk 

1. Pengertian Diversifikasi Produk  

Fandy Tjiptono mendefinisikan diversifikasi produk adalah suatu 

upaya mecari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau 

keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, 

profitabilitas, danfleksibilitas.
14

Panji Anoraga mendefinisikan diversifikasi 

produk adalah suatu kebijakan menambahkan produk-produk baru guna 

melayani pasar yang baru pula.
15

 

Dari beberapa definisi diatas maka diversifikasi produk dapat 

dikatakan sebagai upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk 

mengembangkan produknya dengan menambah produ-produk baru 

kemudian memanfaatkan kemampuan inti perusahaan dalam rangka 

mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan 

fleksibilitas. Program diversifikasi pada umumnya dirancang untuk 

mendirikan perusahaan baru dipasar baru guna mencapai sasaran sasaran 

seperti peluang pertumbuhan baru atau stabilitas penjualan.  

Penciptaan sebuah produk diupayakan agar sebuah perusahaan tetap 

dapat bertahan ditengah-tengah persaingan yang semakin kompleks. 

Meskipun masih terdapat produk-produk lama akan tetapi keadaan 

                                                           
13

Philip Kotler, Marketing ,Dari Judul Asli Marketing Esentials, jilid 1 Diterj.Oleh Herujati 

Purwoto,(Jakarta:Erlangga,1999),H. 219-227   
14

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi Ke-3, (Yogjakarta: ANDI, 1997), h. 132   
15

 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, h. 339 
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tersebut terkadang menyulitkan perusahaan untuk bangkit. Dimana 

anggapan konsumen terhadap produk terdahlu adalah produk yang tidak 

mengikuti perkembangan zaman sehingga lama kelamaan produk akan 

ditinggalkan. 

2. Strategi Diversifikasi Produk  

Pada dasarnya perusahaan menetapkan strategi melalui penyelarasan 

kemampuan perusahaan dengan peluang yang ada dalam industri. Strategi 

diversifikasi dapat dilakukan dengan empat cara diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Diversifikasi konsentris dimana produk-produk baru yang  

diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran 

atau teknologi dengan produk yang sudah ada.  

b. Diversifikasi konglomerat adalah dimana produk-produk yang 

dihasilkan sama sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam hal 

pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan 

dijual kepada pelanggan yang berbeda.  

c. Diversifikasi horizontal, dimana perusahaan menambah produk-

produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang telah ada, tetapi 

dijual kepada pelanggan yang sama.
16

 

d. Diversifikasi sinergitas dalam diversifikasi sinergitas, produk baru 

dijual ke pasar baru bilamana sumber daya yang diperlukan untuk 

menghasilkan atau memasarkan lini baru itu sangat sesuai dengan 
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 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, h. 132   
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sumber daya yang ada. Artinya sinergi merupakan tata hubungan yang 

saling memperkuat yang meningkatkan efisiensi atau efektivitas yang 

mana sumber daya perusahaan diproses produksi, keterampilan tenaga 

penjualan, saluran distribusi, kemampun penelitian dan 

pengembangan, atau keterampilan manajemen tertentu.
17

 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa terdapat empat macam 

diversifikasi yang dapat menjadi alternatif pilihan perusahaan. Dari 

keempat alternatif diatas perusahaan dapat menerapkan salah satu 

diantaranya dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan pada saat itu. 

3. Tujuan Diversifikasi Produk  

Tujuan yang sangat mendasari strategi diversifikasi produk yaitu untuk 

memperkecil adanya sebuah resiko ataupun kemungkinan yang terjadi 

pada sebuah perusahaan. Jika ada produk dengan inovasi baru yang 

dihasilkan akan membuat konsumen lebih tertarik dan mengkonsumsinya. 

Selain itu dengan strategi diversifikasi produk ini dapat memberikan 

banyak pilihan produk kepada para pelanggan maupun calon pelanggan. 

Secara garis besar, strategi diversifikasi dikembangkan dengan berbagai 

tujuan diantaranya yaitu sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pertumbuhan bila pasar atau produk yang ada telah 

mencapai tahap kedewasaan dalam Product Life Cycle (PLC). 

b. Menjaga stabilitas, dengan jalan menyebarkan fluktuasi laba. 

                                                           
17

 Joseph P. Guiltinan Dan Gordon W. Paul, Manajemen Pemasaran Strategi Dan Program 
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c. Meningkatkan kredibilitas di pasar modal.
18

 

4. Faktor Yang Mendorong Strategi Diversifikasi Produk 

Adapun beberapa faktor yang mendorong perusahaan melakukan 

strategi diversifikasi produk yaitu :  

a. Hasrat untuk tumbuh Usaha mencapai stabilitas  

b. Usaha mencapai “input” yang optimal daripada sumber dari kepuasan 

c. Hasrat untuk kelanjutan usaha  

d. Motif Non ekonomi 

5. Indikator Strategi Diversifikasi Produk 

Beberapa indikaor yang terdapat dalam diversifikasi produk :   

a. Ukuran poduk yang beragam 

Ukuran didefinisikan sebagai bentuk, model, struktur, fisik dari suatu 

produk barang yang dilihat secara nyata dan dapat diukur  

b. Jenis produk yang beragam  

Jenis produk yang berbeda-beda baik dalam manfaat, maupun fungsi. 

c. Desain produk yang beragam  

Desain meruapakan salah satu bagian dari tampilan suatu produk yang 

membedakan produk tersebut dengan produk lainnya. 

d. Kualitas produk yang beragam.  

Kualitas produk merupakan bagian dari keseluruhan mulai dari, 

ukuran, jenis, desain, yang menggambarkan kualitas produk yang 

berbeda-beda. 
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6. Pengurangan Resiko Diversifikasi  

Untuk mengurangi resiko dalam strategi diversifikasi, unit bisnis 

seharusnya memperhatikan hal sebagai berikut : 

a. Mendiversifikasikan kegiatan-kegiatan yang hanya peluang 

pasar.produk yang ada terbatas  

b. Memiliki pemahaman yang baik dalam bidang-bidangnya yang 

didiversifikasikan  

c. Memiliki kemampuan yang memadai mengenai produk yang 

diperkenalkan  

d. Memprediksi pengaruh diversifikasi terhadap lini produk yang sudah 

ada  

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan startegi 

diversifikasi perlu mempertimbangkan segala aspek yang kemungkinan 

dapat dapat dialami oleh perusahaan terlebih untuk meminimalisir tingkat 

resiko.
19

 

7. Dampak Strategi Diversifikasi Produk 

Keberhasilan penjualan sebagian besar ditentukan oleh eksistensi 

produk yang selalu dapat memenuhi harapan konsumen. Dari hal ini dapat 

simpulkan bahwa strategi diversifikasi berdampak pada penjualan, melalui 

penganekaragaman jenis dan model produk yang di buat maka konsumen 
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akan mempunyai banyak pilihan dan tertarik sehingga akhirnya akan 

terjadi penningkatan penjualan.
20

 

8. Manfaat diversifikasi produk adalah sebagai berikut  

a. Meningkatkan Profitabilitas  

Dengan memiliki perusahaan diberbagai jenis produk akan mencegah 

pesaing anda memonopoli pasar, serta dapat menambah pemasukan 

dari berbagai produk artinya dapat menopang biaya satu sama lain  

b. Meminimalisir Resiko  

Dengan dilakukannya diversifikasi produk akan mengurangi dampak 

resiko dimasa yang akan datang.  

D. Penjualan  

1. Pengertian Penjualan  

Penjualan adalah interaksi antar individu yang saling bertemu muka 

yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 

mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan 

dengan pihak lain”. Menurut freddy rangkuti penjualan adalah pemindahan 

hak milik atas barang atau pemberian jasayang dilakukan penjualan 

kepada pembelidengan harga yang di sepakati bersama dengan jumlah 

yang di bebankan kepada pelanggan dalam penjual barang atau jasa dalam 

suatu periode akuntansi.
21

 

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa penjualan akan terjadi 

apabila ada kedua belah pihak yang bertemu untuk saling berinteraksi 
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kemudian menyepakati menguasai barang yang dipertukarkan untuk saling 

mendapatkan keuntungan dan dapat memindah tangankan barang 

dagangan tersebut menjadi hak milik. 

2. Pengertian Volume Penjualan  

Volume penjualan adalah jumlah penjualan yang berhasil dicapai oleh 

suatu perusahaan dalam suatu jangka waktu terntu.Menurut Rangkuti 

bahwa volume penjualan adalah pencapaian yang dinyatakan secara 

kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk.Volume 

penjualan merupakan suatu yang menandakan naik turunnya penjualan dan 

dapat dinyatakan dalam bentuk unit, kilo, ton atau liter.36 Menurut Swasta 

volume penjualan merupakan penjualan bersih dari laporan laba 

perusahaan.Penjualan bersih diperoleh melalui hasil penjualan seluruh 

produk (line produk) selama jangka waktu tertentu, dan hasil penjualan 

yang dicapai dari market share (pangsa pasar) yang merupakan penjualan 

pontensial, yang dapat terdiri dari kelompok teritorial dan kelompok 

pembeli selama jangkawaktu tertentu.
22

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa 

volume penjualan adalah jumlah hasil produksi yang berhasil dijual dalam 

satu periode tertentu yakni penjualan bersih dari laporan laba perusahaan 

sebagai akibat penjualan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dari 

segi fisik atau volume. 

 

                                                           
22

Ibid,  h. 57   
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3. Tujuan Penjualan  

Penjualan yang dilakukan bermula dari suatu usaha untuk memikat 

perhatian para konsumen kemudian diusahakan untuk mengetahui daya 

tarik mereka.semakin membaik. Banyak hal positif yang ingin dicapai 

perusahaan dengan melakukan penjualan. Menurut Swastha dan Irawan 

mengatakan bahwa ada tiga tujuan umum dalam penjualan, yaitu:  

a. Mencapai volume penjualan.  

b. Mendapatkan laba tertentu.  

c. Menujang pertumbuhan perusahaan.  

Usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya hanya 

dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para penjual.Dalam hal ini perlu 

adanya kerjasamayang rapi diantara fungsionaris dalam perusahaan 

maupun dengan para penyalur.Namun demikian semua ini tetap menjadi 

tanggung jawab dari pimpinan (top menejer).
23

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan  

Menurut Basu Swastha dan Irawan dalam praktek, kegiatan penjualan 

itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut : 

a. Kondisi dan kemampuan penjual, transaksi jual beli atau pemindahan hak 

milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan 

dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak 

kedua. Disini, penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar 

                                                           
23

Basu Swastha dan IrawanManajemen Pemasaran Modern, Edisi Kedua, Cetakan ke dua 

belas, (Yogyakarta: Liberty Offset,2008), h. 404   
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dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk 

maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang 

sangat berkaitan, yakni:  

1. Harga produk  

2. Syarat penjualan seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan 

sesudadah penjualan  

b. Kondisi Pasar, pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang 

menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi 

kegiatan penjualannya, Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang 

perlu diperhatikan adalah : Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, 

pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, ataukah pasar 

internasional. Kelompok pembeli atau segmen pasarnya.  

1. Daya belinya.  

2. Frekuensi pembeliaannya  

3. Keinginan dan kebutuhan  

c. Modal, Modal, akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual 

barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh 

calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. 

Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan dulu 

membawa barangnya ke tempat pembeli. Untuk melaksanakan 

maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta usaha, seperti alat 

transport, tempat peragaan baik di dalam perusahaan maupun di luar 

perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini hanya dapat 
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dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modalyang diperlukan 

untuk itu.  

d. Kondisi Organisasi Perusahaan, pada perusahaan besar, biasanya 

masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (Bagian 

Penjualan) yang dipegang oleh orang-orang tertentu atau ahli 

dibidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecildimana 

masalah penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan 

fungsi-fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga 

kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, 

masalah-masalah yang dihadapi, serta sarana yang dimilikinya juga 

tidak sekompleks perusahaan besar.  

e. Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk 

melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. 

Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat 

dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai 

modal relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Adapun 

pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa “paling 

penting membuat barang yang baik”. Bilamana prinsip tersebut 

dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi 

barang yang. 
24
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5. Hubungan Diversifikasi Produk dengan Penjualan  

Produk baru sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

sehingga perusahaan perlu melakukan diversifiksi produk.Produk baru 

yang punya andil yang besar dalam pertumbuhan dan seringkali 

merupakan penyumbang utama bagi laba keseluruhan untuk bisnis yang 

ditekuni. 

Menurut Cravens menyatakan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat 

berhubungan dengan daya tarik industri (pasar), biaya masuk pasar yang 

menguntungkan dan peluang untuk meningkatkan keunggulan 

bersaing.
25

.Grant berpendapat bahwa jika perusahaan yang melakukan 

diversifikasi dapat mengalokasikan sumber daya serta memantau dan 

mengawasi manajer operasional secara lebih efektif dibandingkan dengan 

sisitem pasar, dalam jangka panjang, perusahaan yang terdiversifikasi akan 

memperlihatkan keuntungan yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih 

cepat dibandingkan dengan perusahaan yang terspesialisasi.
26

 

Berdasarkan uraian diatas, maka diversifikasi produk dapat dijadikan 

salah satu alternatif bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan 

penjualannya, dan memperluas jangkauan pasar serta penting bagi 

perusahaan mengadakan diversifikasi produk yang terencana dan 

berkelanjutan karena adanya pengaruh positif antara pengenalan produk 

baru dengan peningkatan penjualan. 

                                                           
25

Cravens, David W,Pemasaran Strategis. Alih Bahasa. Lina Salim. Edisi Keempat, 

(Jakarta: Erlangga,1996),h.40 
26

Grant, Robert M, Analisis Strategi Kontemporer: Konsep, Teknik, Aplikasi. terj.Thomas 

Secokusomo,Edisi Kedua,( Jakarta: Erlangga.1999),h.380 
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BAB III 

GAMBARAN STRATEGI DIVERSIFIKASI PRODUK PADA VARIAN RASA  JENANG 

DI UD TEGUH RAHARDJO PONOROGO 

 

A. Profil UD Teguh Rahardjo Ponorogo  

1. Sejarah Berdirinya UD Teguh Rahardjo Ponorogo  

Perusahaan Jenang “Teguh Rahardjo” merupakan salah satu jenis usaha yang 

memproduksi makanan khas Ponorogo seperti wajik, jenang, dan lain 

sebagainya. Usaha ini didirikan oleh Alm Teguh Rahardjo sejak tahun 1982. 

Dengan menggunakan resep jenang sendiri sudah turun menurun, saat ini 

pengelolaan usaha ini sudah sampai generasi ke-3 yang di kelola oleh Bapak 

Rudi Hartono.  Industri ini terletak di JL Wibisono RT 01/ RW 01 Ds. Kepatihan, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nama Teguh Rahardjo 

itu sendiri diambil dari perintisnya yaitu Alm Teguh Rahardjo.  Selain itu Teguh 

Rahardjo menjadi nama familiar di masyarakat karena identik dengan nama 

pembuat produk jenang yang banyak di cari oleh  konsumen yang berada di 

pasar, sehingga nama Teguh Rahardjo menjadi trend merek jenang tersebut. 

Penyematan nama Teguh Rahardjo ini yang dijadikan identitas yang 

membedakan jenang ini dengan produk jenang rumahan lainnya. 

Awalnya jenang produksi UD Teguh Rahardjo hanya memproduksi jenang 

ketan dan beras dengan varian rasa original. Akan tetapi seiring berjalanya 

waktu, perusahaan berhasil mengembangkan produk jenang ini dengan varian 

rasa yang berbeda-beda. Jenang Teguh Rahardjo mempunyai 23 varian rasa 

jenang. Menurut Bapak Rudi dalam menciptakan varian rasa yang berbeda, 

melakukannya dengan spontanitas, Hal itu bertujuan untuk mengembangkan 

produk jenang yang berbeda dengan yang lainnya. Pada tahun 90 an mulai 

mengembangkan produk pada varian rasa jenang. Selain jenang produk lain 

yang dimiliki adalah berbagai macam keripik diantarnya kripik pisang, gadung, 

dan kripik ketela. Jenang Teguh Rahardjo dibandrol dengan harga Rp 17.500,- 

per kotaknya.  

Pada tahun 2012 UD Teguh Rahardjo membuka cabang toko di Jl Arif 

Rahman Desa Cekok Kecamatan Babadan Ponorogo. Produksi jenang dilakukan 

di toko utama yaitu di Jl Wibisono Kepatihan Ponorogo karena dalam proses 

produksi jenang melibatkan warga sekitar baik dalam tahap  pembuatan sampai 

tahap pengemasan. Karyawan di UD Teguh Rahardjo berjumlah 25 orang, dan 

dapat memproduksi sampai 1500 jenang original dalam sehari, sedangkan 

produksi varian rasa sayur dan buah tidak setiap hari karena hanya 

memproduksi apabila stock mulai habis.  

Jenang Teguh Rahardjo melakukan pemasaran lewat media sosial seperti 

instagram, facebook, whatshaap dan mempunyai website khusus untuk melihat 

produk terbaru atau memberikan request, kritik dan saran. Adanya website ini 
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bertujuan agar pemasaran produk lebih mudah, dan masyarakat dan calon 

konsumen dapat lebih mudah untuk melihat produk produk jenang Teguh 

Rahardjo. 1 

2. Visi dan Misi UD Teguh Rahardjo Ponorogo  

Visi :  

“Dengan berlandaskan Iman dan TaqwaUD Teguh Rahardjo dapat menjadi pusat 

toko oleh-oleh terlengkap yang dapat memenuhi segala kebutuhan yang tidak 

terbatas dengan tetap menjaga kualitas rasa dari produk  Jenang sebagai produk 

utama” 

Misi :  

a. Memberi kepuasaan kepada konsumen  

b. Menjadi perusahaan di bidangnya  

c. Menyediakan lapangan kerja untuk kemakmuran masyarakat sekitar 

perusahaan.2 

3. Struktur organisasi  

Struktur Organisasi di UD Teguh Rahardjo 

DI 

 

 

 

Struktur organisasi dan tenaga kerja pada industri “Jenang Teguh 

Rahardjo” terdiri dari pemilik usaha (pengusaha), pengolahan, pengirisan, 

pengemasan, dan bagian kasir. Tenaga kerja terdiri dari 25 orang yang 

tersebar dalam berbagai bagian tersebut. Namun apabila pesanan sedang 

banyak dan kondisi outlite yang ramai maka karyawan bisa mencapai lebih 

                                                           
1
 Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 

2
Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 
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dari 25 orang. Struktrur organisasi terbagi atas Direktur utama yaitu  Sri 

Harjati sebagai pimpinan di UD Teguh Rahardjo, Kemudian Manager 

Pemasaran yaituRudi Hartono sebagai pengelola bagian marketing atau 

pemasaran. Lestari sebagai Manager produksi yang mengelola kegiatan 

produksi jenang. Atina Abidah sebagai Manager Administrasi  di UD 

Teguh Rahardjo. 

B. Gambaran Strategi Diversifikasi Produk pada Varian Rasa Jenang di UD Teguh 

Rahardjo Ponorogo 

Pada bab ini membahas gambaran secara umum tentang strategi diversifikasi 

produk pada varian rasa jenang di UD Teguh Rahardjo meliputi tujuan dari strategi 

diversifikasi,tahapan dalam melakukan pengembangan produk dan strategi 

diversifikasi produk pada varian rasa jenang di UDTeguh Rahardjo.  

1. Tujuan Strategi Diversifikasi Produk pada Varian Rasa Jenang di UD Teguh 

Rahardjo Ponorogo 

Sebuah strategi diperlukan oleh suatu perusahaan dalam rangka 

mewujudkan tujuan inti suatu perusahaan sesuai dengan kondisi dan posisi 

pada saat itu. Akan tetapi yang paling utama adalah dimana perusahaan 

mengharapkan bahwa penjualan akan selalu meningkat sehingga akan 

memberikan profit yang memuaskan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Hartono terkait dengan 

tujuan diadakanya strategi diversifikasi produk pada varian rasa jenang di UD 

Teguh Rahardjo, adalah sebagai berikut : 

”kalau tujuan utama diadakanya startegi diversifikasi ini terutama 

pada varian rasa jenang ingin mengembangkan produk agar lebih 

bervariasi mbk karena kebutuhan konsumen berubah-ubah dan 

konsumen supaya tidak bosan artinya banyak pilihan lah. Selain itu 

diadakannya diversifikasi atau penganekaragaman produk pada varian 
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rasa jenang, dengan kami tetap bisa mendapat laba dari salah satu 

banyaknya produk.”
3
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data bahwa 

tujuan dilakukannya pengembangan produk melalui strategi diversifikasi 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah-ubah, mencegah agar 

konsumen tidak bosan dan tertarik dengan produk yang ditawarkan di 

toko, dan laba dapat diperoleh minimal dari salah satu produk yang telah 

diproduksi. 

 

 

 

 

2. Tahapan Pengembangan Produk  melalui Diversifikasi Varian Rasa Jenang di 

UD Teguh Rahardjo Ponorogo 

Pengembangan yang dilakukan melalui beberapa tahap, sebelum produk 

resmi dijadikan sebagai produk terbaru dari suatu perusahaan. Dalam tahapan 

pengembangan produk data yang dipaparkan terkait tentang awal dilakukannya 

pengembangan produk melalui diversifikasi pada varian rasa jenang.  Berikut 

hasil wawancara dengan Bapak Rudi Hartono terkait tahapan pengembangan 

produk melalui strategi diversifikasi varian rasa produk jenang sebagai berikut:  

“untuk tahapan pengembangan produk selain banyak yang 

menawarkan bahan agar dijadikan jenang, saya pribadi memang ingin 

terus berinovasi mbak. Makanya sebelum memunculkan produk ya 

saya coba membuat rasa baru dengan bahan baru. Dengan harapan 

produk dapat diterima oleh konsumen.Dan banyak mbak yang ngasih 

                                                           
3
 Rudi Hartono, Wawancara, 12 Maret 2019 
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ide tentang varian rasa pak rudi coba ini wilayah sini ada durian, ada 

sayur ini coba di buat jenang untuk nambah varian rasa baru.”
4
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di paparkan data bahwa 

tahapan pengembangan produk berawal dari adanya ide atau gagasan yang 

berasal dari keinginan pribadi untuk terus berinovasi dalam 

mengembangkan produk. munculnya ide untuk penganekaragam varian 

rasa pada produk jenang, karena banyak supplier bahan baku yang 

menawarkan agar bahan-bahan tersebut dapat diolah menjadi jenang 

sehingga  dapat menambah varian rasa produk jenang, bahan tersebut  

seperti wortel, durian, mangga dan lain sebagainya. 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rudi terkait tentang 

pengembangan produk melalui strategi diversifikasi  

“strategi diversifikasi ini salah satu cara saya dalam mengembangkan 

produk dengan menganekaragamkan varian rasa dan jenis produk. 

saya berharap produk saya ini dapat diterima oleh konsumen.”
5
 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data bahwa 

salah satu cara pengembangan produk melalui srategi diversifikasi dengan  

menganekaragamkan jenis produk dan varian rasa pada produk tersebut . 

Penganekaragaman produk ini juga diharapkan agar konsumen tertarik 

dengan produk yang di tawarkan.  

3. Strategi Diversifikasi Produk pada Varian Rasa Jenang di UD Teguh Rahardjo 

Ponorogo 

                                                           
4
 Rudi Hartono, Wawancara, 12 Maret 2019 

5
 Rudi Hartono, Wawancara,12 Maret 2019 
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Ada beberapa strategi diversifikasi produk yang salah satunya digunakan 

dan diterapkan pada produk jenang di UD Teguh Rahardjo. Adapun data yang 

dipaparkan terkait startegi diversifikasi produk yaitu mengenai jenis, ukuran, 

bentuk, dan kualitas yang beragam. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rudi 

Hartono terkait dengan strategi diversifikasi produk: 

“Penganekaragaman yang dilakukan dengan cara membuat produk  

sudah pernah dibuat oleh perusahaan lain. Meskipun begitu produk 

yang dibuat masih sejenis. Hanya variannya yang ditambahkan agar 

semakin warna-warni. Dengan begitu kami berharap pelanggan tetap 

setia dengan produk kami”.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data bahwa 

penganekaragaman yang dilakukan dengan cara membuat produk yang pernah 

diproduksi oleh perusahaan lain. Meskipun produk yang dibuat sejenis, tetap 

ada perbedaan dari penambahan varian rasa yang beragam dengan harapan 

dapat dijadikan suatu ciri khas yang membedakan jenang produksi UD Teguh 

Rahardjo dengan jenang produksi perusahaan lain.   

Adapun produk yang terdapat di UD Teguh Rahardjo adalah sebagai berikut :  

Jenang, yang terdiri dari 23 varian rasa yaitu 

a. Jenang ketan    

b. Jenang beras  

c. Jenang kentang  

d. Jenang waluh 

e. Jenang pisang 

f. Jenang tape 

g. Jenang ketan wijen 

h. Jenang terong  

i. Jenang tomat  

j. Jenang mangga  

k. Jenang durian  

l. Jenang nangka  

m. Jenang blimbing  
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n. Jenang kacang hijau  

o. Jenang wortel  

p. Jenang sirsak  

q. Jenang coklat Kurma  

r. Wajik 

s. Kresekan  

t. Madu mongso 

Untuk 23 jenis jenang ini memiliki ketahanan yang berbeda-beda. 

Untuk jenang beras tahan selama 3-5 hari, sedangkan untuk jenang campur 

dan jenang ketan tahan selama 5-7 hari. 

4. Manfaat Strategi Diversifikasi produk pada Varian Rasa Jenang di UD Teguh 

Rahardjo  

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rudi terkait dengan manfaat 

diadakannya strategi diversifikasi produk sebagai berikut :  

“Dengan strategi ini kami merasa bahwa ketika produk jenis A ramai 

dan produk jenis B ramai maka keuntungan yang didapat berlipat 

sedangkan ketika produk jenis A sedang sepi maka dapat terjadi pula 

produk B sedang ramai, dengan begitu setidaknya akan saling 

menutupi biaya produksi”.
7
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data bahwa 

manfaat dari diterapkannya strategi diversifikasi yaitu bahwa ketika produk 

jenis A ramai dan produk jenis B ramai maka keuntungan yang didapat berlipat 

sedangkan ketika produk jenis A sedang sepi maka dapat terjadi pula produk B 

sedang ramai, dengan begitu setidaknya akan saling menutupi biaya produksi. 

5. Pengendalian Resiko Diversifikasi Produk pada Varian Rasa Jenang di UD Teguh 

Rahardjo  
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Meskipun manfaatnya berpengaruh baik terhadap perusahaan, tetap harus 

ada upaya pengurangan resiko diversifikasi. Berikut hasil wawancara dengan 

Bapak Rudi terkait pengurangan resiko diversifikasi sebagai berikut :  

“Setiap usaha saya rasa akan menghadapi sebuah resiko. maka saya 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penganekaragaman varian 

rasa. Menciptakan varian rasa baru hanya  dilakukan jika produk 

sudah terlihat rendah peluang pasarnya”8 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data bahwa  selalu 

menerapkan sikap kehati-hatian. Pengembangan produk akan dilakukan jika 

produk mulai rendah peluang dipasarnya. 

6. Respon Konsumen terkait berbagai macam varian rasa pada produk jenang di 

UD Teguh Rahardjo Ponorogo  

Berikut hasil wawancara dengan konsumen UD Teguh Rahardjo 

dengan menggunakan tehnik sampling insidential sebagai berikut :  

Ibu Tin  (Jl. Bhayangkara Ponorogo)  

“saya sudah lama berlangganan jenang di toko Teguh Rahardjo, 

karena menurut saya disini sangat lengkap untuk varian rasa jenang 

dan produk lainnya, sangat cocok apabila ingin membeli oleh-oleh. 

Untuk varian rasa jenang yang paling saya sukai masih yang original 

karena paling enak menurut saya. Varian rasa buah enak terutama 

yang rasa pisang, untuk sayur kurang menyukai karena mudah basi. 

Kalo boleh saya ngasih saran nyoba rasa baru mbak kayak kismis, 

capucino, dan lain-lain.”
9
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipaparkan data bahwa lebih 

menyukai varian rasa original, daripada varian rasa buah dan sayur karena 

dianggap  mudah basi khusunya pada varian rasa sayur. Di sini juga 

ditegaskan bahwa UD Teguh Rahardjo masih menjadi pilihan untuk 

mencari oleh-oleh karena produk yang ditawarkan dinilai sangat lengkap, 
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 Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 

9
 Ibu Ti n, Wawancara. 17 Maret 2019 
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menyarankan agar menambah varian rasa baru seperti capucino, kismis, 

dan lain-lain  

Ibu Ratna (Balong) mengungkapkan bahwa 

“untuk varian rasa jenang yang paling saya sukai rasa wijen karena 

menurut saya gurih, manisnya pas, untuk varian rasa buah atau sayur 

menurut saya mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri. Varian 

rasa buah saya paling suka durian, untuk sayur saya paling suka rasa 

kentang dan waluh karena yang tidak mudah basi dan rasanya pas 

mantab mbk.” 
10

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data  bahwa 

untuk varian rasa yang paling disukai adalah varain rasa wijen karena 

rasanya enak. Untuk varian rasa buah  menyukai rasa pisang dan untuk 

sayur rasa kentang dan waluh yang dianggap tidak mudah basi. 

Bapak Syaiful (Mlilir) mengungkapkan bahwa 

“saya paling suka original mbak, karena rasanya maknyus. Untuk 

sayur dan buah belum pernah mencoba karena bagi saya rasa jenang 

yang paling enak itu jenang tanpa ada rasa atau tambahan bahan 

campuran lainya.”
11

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data bahwa 

varian rasa yang paling disuka dari produk jenang adalah rasa original 

karena jenang yang enak adalah jenang tanpa ada tambahan bahan 

campuran lainnya. 

C. Dampak strategi diversifikasi produk pada varian rasa jenang dalam upaya 

meningkatkan volume penjualan di UD Teguh Rahardjo Ponorogo 

                                                           
10

Ibu Ratna,Wawancara, !7 Maret 2019 
11

 Bapak Syaiful, Wawancara, 17 Maret 2019 
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Pada sub bab ini membahas tentang data terkait dampak penerapan strategi 

diversifikasi produk pada varian rasa jenang dalam upaya meningkatkan volume 

penjualan di UD Teguh Rahardjo. Adapaun data yang dipaparkan terkait dengan 

tingkat penjualan produk jenang di UD Teguh Rahardjo. Dalam suatu transaksi 

penjualan tidak selalu ramai, akan mengalami pasang surut, karena dipengaruhi oleh 

beberapa hal.Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rudi terkait tentang penjualan 

sebagai berikut:  

“Penjualan produk kami saat-saat ini semakin menurun. Khususnya 

pada  varian rasa sayur. Padahal untuk pemilihan bahan pun juga 

saya sortir dan termasuk bahan yang berkualitas bergizi seperti 

sayur dan buah. sedangkan pesanan maupun volume penjualan 

juga semakin menurun”.12
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data bahwa 

penjualan produk saat ini semakin menurun, terutama pada produk jenang 

rasa sayur. Padahal dalam pembuatannya memakai bahan-bahan yang 

berkualitas, berusaha menganekaragaman varian rasa, akan tetapi penjualan 

semakin menurun karena produk jenang dengan rasa sayur  sangat rendah 

peminatnya. 

Tabel Penjualan Produk di UD Teguh Rahardjo Bulan Oktober-Februari (2018-2019) 

 
BULA

N 

PRODUK  
VOLU
ME 
PENJ
UALA
N 

JEN
AN
G 
ORI
GIN
AL 

JE
NA
N
G 
SA
YU
R 

JE
NA
N
G 
BU
AH 

KE
RI
PI
K 

OKT
OBER 

720
.00
0 

15
0.
00
0 

28
8.
00
0 

28
8.
00
0 

1.446
.000 

NOV
EMB
ER 

720
.00
0 

14
7.
00
0 

28
8.
00
0 

28
8.
00
0 

1.443
.000 

DESE
MBE

720
.00

11
0.

21
6.

21
6.

1.262
.000 
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R 0 00
0 

00
0 

00
0 

JANU
ARI  

700
.00
0 

10
5.
00
0 

20
0.
00
0 

20
0.
00
0 

1.205
.000 

FEBR
UARI  

710
.00
0 

10
0.
00
0 

25
0.
00
0 

25
0.
00
0 

1.310
.000 

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara kepada pemilik UD TEGUH RAHARDJO Ponoro 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rudi terkait dengan dampak 

strategi diversifikasi produk pada varian rasa jenang:  

“sebenarnya mbak kalau dampaknya sih positif saja karena dapat 

mengembangkan produk, memunculkan inovasi berbeda, akan tetapi saya 

mengakui bahwa ada beberapa varian rasa yang sangat rendah peminatnya 

terutama pada varian rasa sayur, dan perlu adanya dilakukan evaluasi 

untuk mengatasi ini.”
13

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipaparkan data bahwa dampak 

penerapan strategi diversifikasi produk berdampak positif, diterapkannya 

startegi diversifikasi produk pada varian rasa jenang dapat mengembangkan 

produk, memunculkan inovasi yang berbeda dengan produk jenang yang 

sejenis, dan meningkatkan mutu dari produk jenang. Namun disini dijelaskan 

bahwa penganekaragaman varian rasa khususnya produk jenang terutama 

pada varian rasa sayur cenderung rendah sehingga berakibat pada tingkat 

penjualan yang semakin menurun. Penerapan strategi diversifikasi pada 

varian rasa perlu adanya evaluasi untuk meningkatkan penjualan pada produk 

yang masih rendah peminatnya.  

  

                                                           
13

 Rudi Hartono, Wawancara,12 Maret 2019 
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BAB IV 

ANALISA STRATEGI DIVERSIFIKASI PRODUK PADA VARIAN RASA 

JENANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN 

DI UD TEGUH RAHARDJO PONOROGO  

 

A. Gambaran Strategi Diversifikasi Produk pada Varian Rasa Jenang di UD 

Teguh Rahardjo Ponorogo 

1. Tujuan diversifikasi pada produk varian rasa  

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Rudibahwa tujuan 

dilakukannya pengembangan produk melalui strategi diversifikasi untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah-ubah, mencegah agar 

konsumen tidak bosan dan tertarik dengan produk yang ditawarkan di 

toko, dan laba dapat diperoleh minimal dari salah satu produk yang telah 

diproduksi.
12

 Dari beberapa tujuan diversifikasi tersebut UD Teguh 

Rahardjo telah berhasil mencapai kedua point diatas yang pertama adalah 

meningkatkan bila pasar atau produk telah mencapai tahap kedewasaan 

dalam Product Life Sycle (PLC).
13

 

Dengan kata lain sama hal nya dengan tujuan diversfikasi poin 

pertama bahwa penganekaragaman dilakukan agar dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen yang tidak terbatas serta produknya tidak selalu 

menurun artinya dengan adanya produk baru akan menggugah minat 

                                                           
12

Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 
13

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi Ke-3, (Yogjakarta: ANDI, 1997), h. 132   
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konsumen untuk kembali belanja diperusahaan tersebut. Point yang kedua 

yaituyang kedua adalah menjaga stabilitas, dengan jalan menyebarkan 

fluktuasi laba, agar laba dapat diperoleh dari salah satu produk yang telah 

diproduksi.
14

 

2. Tahapan Pengembangan Produk melalui Diversifikasi Varian Rasa 

Jenang di UD Teguh Rahardjo Ponorogo.  

Berdasarkan hasil wawancara terkait tahapan pengembangan 

produk Bapak Rudi menjelaskan bahwa tahapan pengembangan produk 

berawal dari adanya ide atau gagasan yang berasal dari keinginan pribadi 

untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk. Munculnya ide 

untuk penganekaragam varian rasa pada produk jenang, karena banyak 

suplier bahan baku yang menawarkan agar bahan-bahan tersebut dapat 

diolah menjadi jenang sehingga dapat menambah varian rasa produk 

jenang, bahan tersebut  seperti wortel, durian, mangga dan lain 

sebagainya.
15

 

Pada dasarnya Tahapan tidak dilakukan secara prosedural 

dikarenakan manajemen yang masih sangat sederhana.Meskipun demikian 

perusahaan harus berupaya menerapkan berbagai tahap yang ada. 

Sehingga akan menghasilkan produk yang memuaskan, yang bisa diterima 

dan mendapat tempat dihati para konsumen.Selain itu salah satu cara 

pengembangan produk melalui srategi diversifikasi dengan 

menganekaragamkan jenis dan varian rasa pada produk tersebut. 
                                                           

14
Ibid, h 132 

15
Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 
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Penganekaragaman produk ini juga diharapkan agar konsumen tertarik 

dengan produk yang di tawarkan.Terdapat beberapa strategi 

pengembangan produk yaitu, strategi pengembangan pasar, pengembangan 

produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi produk.Akan tetapi disini 

perusahaan UD Teguh Rahardjo hanya menerapkan strategi diversifikasi 

sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan volume penjualan pada 

perusahaan. 

3. Strategi Diversifikasi Produk pada Varian Rasa Jenang di UD Teguh 

Rahardjo Ponorogo. 

Pada dasarnya perusahaan menetapkan strategi melalui 

penyelarasan dengan peluang yang ada dalam industri. Strategi 

diversifikasi dapat dilakukan dengan empat cara diantaranya yaitu strategi 

diversifikasi horizontal,diversifikasi konglomerat, horizontal dan 

sinergitas.
16

Dari ke empat macam strategi diversifikasi tersebut UD Teguh 

Rahardjo menerapkan strategi diversifikasi konsentris. 

Strategi diversifikasi konsentris adalah produk-produk baru yang 

diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau 

teknologi dengan produk yang sudah ada. Terbukti dari data terkait bahwa 

penganekaragaman yang dilakukan dengan cara membuat produk yang 

pernah diproduksi oleh perusahaan lain. Meskipun produk yang dibuat 

sejenis, tetap ada perbedaan dari penambahan varian rasa yang beragam 

produksi UD Teguh Rahardjo dengan jenang produksi perusahaan lain. 

                                                           
16

FandyTjiptono, Strategi Pemasaran, h.132   
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Adapun produk yang terdapat di UD Teguh Rahardjo adalah sebagai 

berikut : 

Jenang, yang terdiri dari 23 varian rasa yaitu 

u. Jenang ketan    

v. Jenang beras  

w. Jenang kentang  

x. Jenang waluh 

y. Jenang pisang 

z. Jenang tape 

aa. Jenang ketan wijen 

bb. Jenang terong  

cc. Jenang tomat  

dd. Jenang mangga  

ee. Jenang durian  

ff. Jenang nangka  

gg. Jenang blimbing  

hh. Jenang kacang hijau  

ii. Jenang wortel  

jj. Jenang sirsak  

kk. Jenang coklat Kurma  

ll. Wajik 

mm. Kresekan  

nn. Madu mongso 
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Dari berbagai macam produk jenang dengan aneka varian rasa sayur 

dan buah, membutikan bahwa strategi diversifikasi yang diterapkan oleh 

UD Teguh Rahardjo sudah sesuai dengan indikator strategi diversifikasi 

yaitu ukuran, jenis, bentuk, dan kualitas yang beragam
6
 

Disini ada berbagai ukuran produk jenang mulai dari ukuran per kotak, 

biasanya untuk satu kotak produk jenang  berisi 12 biji jenang. Sedangkan 

untuk ukuran parcel atau bingkisan berisi aneka varian rasa jenang, dalam 

satu parcel terdapat 12 kotak dengan aneka varian rasa yang berbeda 

sesuai pesanan konsumen.Dari jenis varian rasa pun juga berbagai varian 

rasa yaitu rasa original, sayur, dan buah.Untuk 23 jenis jenang ini 

memiliki ketahanan atau kualitas yang berbeda-beda.Untuk jenang beras 

tahan selama 3-5 hari, sedangkan untuk jenang campur dan jenang ketan 

tahan selama 5-7 hari.
7
 

4. Manfaat Strategi Diversifikasi Produk pada Varian Rasa di UD 

Teguh Rahardjo 

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dan dapat diraih dengan 

adanya strategi diversifikasi pada perusahaan UD Teguh Rahardjo. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan terkait manfaat Bapak Rudi 

menjelaskan bahwa manfaat dari diterapkannya strategi diversifikasi yaitu 

bahwa ketika produk jenis A ramai dan produk jenis B ramai maka 

keuntungan yang didapat berlipat sedangkan ketika produk jenis A sedang 

                                                           
6
Fandy Tjiptono,Strategi Pemasaran,h.280 

7
Rudi Hartono,Hasil Wawancara, 12 Maret 2019 
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sepi maka dapat terjadi pula produk B sedang ramai, dengan begitu 

setidaknya akan saling menutupi biaya produksi.
8
 

Berdasarkan aplikasi manfaat yang dijelaskan oleh narasumber ini 

sesuai dengan manfaat diversifikasi produk yang pertama yaitu stabilitas 

keuntungan dan dapat meningkatkan pemasukan perusahaan. Yang artinya 

perusahaan akan memperoleh keuntungan atau minimal perusahaan akan 

tetap mengembalikan biaya produksi. Dimana jika produk A sedang ramai 

begitu pula dengan produk B maka keuntungan akan berlipat. Sedangkan 

jika produk A sedang sepi sedang produk B ramai maka keduanya akan 

saling menutupi terutama dalam hal biaya produksi. Keadaan tersebut. 

Keadaan tersebut sangat membantu setidaknya biaya produksi akan tetap 

terjaga dengan adanya produk yang beragam.Sehingga perusahaan akan 

terhindari dari kerugian. Hal ini sangat sesuai dengan manfaat diversifikasi 

yang keduabahwa diversifikasi bermanfaat untuk mengatasi resiko yang 

mungkin terjadi dimasa depan,seperti kerugian.  

5. Pengendalian Resiko Diversifikasi Produk pada Varian Rasa Jenang 

di UD Teguh Rahardjo 

Meskipun manfaatnya berpengaruh baik akan tetapi, pengendalian 

resiko diversifikasi harus tetap dilakukan agar resiko yang mungkin terjadi 

dapat dikurangi dan dihadapi dengan baik. Berdasarkan data yang 

dipaparkan terkait pengendalian resiko diversifikasi Bapak Rudi 

                                                           
8
Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 
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menjelaskan bahwa selalu menerapkan sikap kehati-hatian. Pengembangan 

produk akan dilakukan jika produk  mulai rendah peluang dipasarnya.
9
 

 Dengan demikian Bapak Rudi telah menerapkan poin A tentang 

cara mengurangi resiko diversifikasi yaitu mendiversifikasi kegiatan-

kegiatan yang hanya bila peluang produk/pasar yang terbatas. Sesuai 

dengan data yang dipaparkan terkait pengendalian resiko yaitu 

penganekaragaman dilakukan hanya jika produk mulai rendah peluang 

pasarnya.Dan poin B yaitu memiliki pemahaman yang baik dalam bidang-

bidangnya yang didiversifikasi. Dimana Bapak Rudi hanya menerapkan 

sikap kehati-hatian yang sama halnya dengan mempunyai pemahaman 

yang baik dalam bidang-bidangnya yang didiversifikasi.
10

 

6. Respon Konsumen terkait berbagai macam varian rasa pada produk 

jenang di UD Teguh Rahardjo Ponorogo  

Dalam dunia bisnis produsen dan konsumen mempunyai hubungan 

yang saling berkesinambungan.Dimana produsen menyediakan suatu 

barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.Respon konsumen pun 

berbeda-beda setelah mengkonsumsi suatu produk baik berupa jasa 

ataupun barang dari seorang produsen. Biasanya respon tersebut dapat 

diungkapkan dengan komentar dan perilaku, konsumen yang merasa puas 

atas produk yang telah dipakai biasanya akan mengkonsumsi ulang produk 

tersebut, dan sebaliknya jika konsumen merasa kurang puas atas suatu 

                                                           
9
Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 
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produk, maka konsumen akan enggan untuk mengkonsumsi produk untuk 

kedua kalinya.  

Berdasarkan hal tersebut respon konsumen menjadi faktor 

terpenting yang harus diperhatikan oleh produsen dalam menghasilkan 

suatu produk atau dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus 

memperbaiki mutu dari produknya.Dari hal tersebut peneliti berhasil 

mewawancarai beberapa konsumen di UD Teguh Rahradjo untuk 

mengetahui respon konsumen terhadap berbagai varian rasa produk 

jenang.Hasil dari wawancara tersebut konsumen lebih menyukai varian 

rasa original daripada varian rasa buah atau sayur.Varian rasa sayur 

dianggap mudah basi dan tidak bisa bertahan lama. 

Jenang original masih menjadi varian terfavorit konsumen karena 

rasanya yang dianggap lebih enak, dan tidak mudah basi sehingga dapat 

bertahan lama.
11

Respon konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

tergantung dari suatu produk baik berupa barang yang 

dikonsumsi.Berdasarkan salah satu data yang dipaparkan terkait respon 

konsumen.Respon konsumen di UD Teguh Rahardjo dipengaruhi oleh cita 

rasa produk, dan kualitas produk jenang.Dimana cita rasa menjadi faktor 

yang paling dominan disini, karena produk yang diperjualkan adalah 

makanan.Kekuatan dari produk makanan adalah citarasa, citarasa menjadi 

faktor terpenting dan utama yang harus diperhatikan produsen 

makanan.Jenang original masih menjadi primadona, karena citarasanya 
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yang khas, dibanding dengan varian rasa sayur atau buah, karena 

cenderung tidak tahan lama. 

B. Dampak strategi diversfifikasi produk pada varian rasa jenang dalam 

upaya meningkatkan volume penjualan di UD Teguh Rahardjo Ponorogo 

Diversifikasi produk dapat dijadikan salah satu alternatif bagi perusahaan 

untuk dapat meningkatkan penjualannya, dan memperluas jangkauan pasar 

serta penting bagi perusahaan mengadakan diversifikasi produk yang 

terencana dan berkelanjutan karena adanya pengaruh positif antara 

pengenalan produk baru dengan peningkatan penjualan.
12

 

Tabel Penjualan Produk  di UD Teguh Rahardjo Bulan Oktober-

Februari (2018-2019) 

 

BULAN 

PRODUK  

VOLUME 

PENJUALAN 

JENANG 

ORIGINAL 

JENANG 

SAYUR 

JENANG 

BUAH 

KERIPIK 

OKTOBER 720.000 150.000 288.000 288.000 1.446.000 

NOVEMBER 720.000 147.000 288.000 288.000 1.443.000 

DESEMBER 720.000 110.000 216.000 216.000 1.262.000 

JANUARI 720.000 105.000 216.000 200.000 1.205.000 

FEBRUARI 720.000 100.000 200.000 250.000 1.310.000 

 

                                                           
12

Cravens, David W,Pemasaran Strategis. Alih Bahasa. Lina Salim. Edisi Keempat, 

(Jakarta: Erlangga,1996),h.40 
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Terkait dengan penjualan di UD Teguh Rahardjo dengan adanya strategi 

diversfikasi yang kian mengalami pasang surut, jika dliihat pada tabel 

penjualan pada bulan Oktober-Februari. Pada bulan Oktober perolehan 

penjualan dari berbagai produk mencapai Rp 1.146.000, kemudian 

mengalami penuruan derastis pada bulan November-Januari, pada bulan 

November perolehan penjualan dari berbagai produk Rp 1.443.000, sedang 

bulan januari menurun menjadi Rp 1.205.000 dan mengalami peningkatan 

pada bulan Februari sebesar Rp 1.310.000 dari berbagai macam produk. 
13

 

Meskipun tingkat penjualan mengalami pasang surut, akan tetapi 

setidaknya biaya produksi dan lain-lain tercukupi dengan produk diversifikasi 

dimana jenang original, buah, aneka keripik, mengalami penjualan yang 

stabil, sedang varian rasa sayur mengalami penurunan karena sangat rendah 

peminatnya.Dari data yang dipaparkan tersebut dapat dianalisis bahwa 

penjualan dapat didapat dipengaruhi beberapa hal salah satunya yaitu 

dipengaruhi oleh daya beli.
14

Dalam tabel penjualan dijelaskan bahwa daya 

beli sangat rendah pada produk varian rasa sayur.Hal ini menyebabkan 

tingkat penjualan menurun. 

Mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya strategi diversifikasi 

Bapak Rudi menjelaskan bahwa diversifikasi berdampak positif karena 

strategi diversifikasi mengembangkan produk, memunculkan inovasi yang 

                                                           
13

Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 
14

Basu Swastha dan IrawanManajemen Pemasaran Modern, Edisi Kedua, Cetakan ke dua 

belas, (Yogyakarta: Liberty Offset,2008), h. 404   
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berbeda dengan produk jenang yang sejenis, dan meningkatkan mutu dari 

produk jenang. 

Untuk dampakstrategi diversifikasi berdampak positif, jika dianalisis 

strategi diversifikasi adalah salah satu strategi pengembangan produk yang 

mempunyai banyak tujuan, salah satu nya bahwa pengembangan produk 

berguna untuk terus menjaga mutu dari produk, mencegah agar konsumen 

tidak bosan, dapat memenuhi keinginan konsumen.
15

 

Dari tujuan pengembangan produk tersebut dapat diketahui bahwa 

penerapan staregi diversifikasi berdampak positif bagi perusahaan UD Teguh 

Rahardjo.Namun disini dijelaskan bahwa penganekaragaman varian rasa 

khususnya produk jenang terutama pada varian rasa sayur cenderung rendah 

sehingga berakibat pada tingkat penjualan yang semakin menurun.Strategi 

diversifikasi pada varian rasa perlu adanya evaluasi untuk meningkatkan 

penjualan pada produk yang masih rendah peminatnya, sert penjualan pada 

varian rasa buah dan original agar dapat lebih ditingkatkan lagi.
16

 

  

                                                           
15

Joseph P. Guiltinan Dan Gordon W. Paul, Manajemen Pemasaran Strategi Dan Program, h. 

31   
16

Rudi Hartono,Wawancara, 12 Maret 2019 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Strategidiversifikasi yang diterapkanpadavarian rasa produkjenang di UD 

TeguhRahardjoadalahstrategi.  Terbuktidari data 

terkaitbahwapenganekaragaman yang 

dilakukandengancaramembuatproduk yang 

pernahdiproduksiolehperusahaan lain. Meskipunproduk yang 

dibuatsejenis, tetapadaperbedaandaripenambahanvarian rasa yang 

beragampadaprodukjenang. 

2. Dampakstrategidiversifikasiprodukpositifbagiperusahaan UD 

TeguhRahardjo. Denganstrategidiversifikasidapatmengembangkanproduk, 

memunculkaninovasi yang berbedadenganprodukjenang yang sejenis, 

danmeningkatkanmutudariprodukjenang. 

Namundisinidijelaskanbahwapenganekaragamanvarian rasa 

khususnyaprodukjenangterutamapadavarian rasa 

sayurcenderungrendahsehinggaberakibatpadatingkatpenjualan yang 

semakinmenurun.Terbuktipadatabelpenjualanmengalamipenuruanderastisp

adabulan November-Januari, padabulan November 

perolehanpenjualandariberbagaiprodukRp 1.443.000, 

sedangbulanjanuariturunmenjadiRp 1.205.000  
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B. SARAN  

1. Mengevaluasiprodukterutamapadacitarasaprodukatauvarian rasa produk, 

dancarapengolahanprodukterutamapadaproduk-produk yang 

menggunakanbahansayur agar 

tidakmudahmudahbasidantetapmenjagamutuproduk.  

2. Menciptakanvarian rasa baru yang lebihmenarik, danmenggunakanbahan-

bahan yang tidakmudahbasi agar varian rasa 

jenangtetapberagamdandapatmenarikminatkonsumensehinggadapatmening

katkan volume penjualan di UD TeguhRahardjo 

3. Untukke 20 varian rasa yaitubuahdan original agar 

penjualanlebihmeningkat, denganmenjagakualitasdanmutuproduk.  
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