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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
Tesis ini menyajikan hasil penelitian tentang strategi Diversifikasi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan
Niaga yang bergerak dalam bidang bidang Jasa Konsultasi Teknik Sipil dan kinerja keuangannya. Penelitian
meliputi alasan mengapa manajemen melakukan diversifikasi dan bagaimana kinerja keuangan perusahaan
yang bersangkutan. Sebagai perbandingan, ditampilkan Pula data secara sekilas tentang Kinerja Keuangan
perusahaan sejenis yang tidak melaksanakan diversifikasi serta dua lainnya yang melakukan diversifikasi
pada kurun yang sama.
<br><br>
Dari penelitian ini diharapkan adanya gambaran, mengapa suatu perusahaan melakukan diversifikasi dan
bagaimana kaitannya dengan kinerja keuangannya. Merujuk kepada hasilnya, perusahaan yang diteliti dapat
mengambil gambaran, sejauh mama dampak yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil manajemen
puncak, yaitu diversifikasi, terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.
<br><br>
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus, dan oleh karenanya
tidak dilakukan generalisasi. Namun untuk mempermudah pembaca, data kuantitatif dan performance
keuangan perusahaan ditampilkan juga melalui beberapa tabel.
<br><br>
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor lain yang sedikit banyak mempengaruhi keberhasilan
diversifikasi, selain beberapa faktor yang sudah ditemukan dan dinyatakan dalam literatur terdahulu. Dalam
penelitian ini faktor yang ternyata turut mempengaruhi keberhasilan diversifikasi ialah faktor kesulitan
administrasi dalam penyelesaiaan berbagai izin yang diperlukan untuk mendirikan suatu usaha, sehingga
pendirian proyek usaha baru tersebut tertunda (tidak sesuai jadwal) yang mengakibatkan tertahannya
sejumlah dana investasi pada proyek tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi 'kinerja keuangan
perusahaan. Menurut manajemen Perusahaan yang diteliti, masalahnya lebih terfokus pada masalah
birokrasi dalam pengurusan berbagai izin tersebut yang tidak diperhitungkan sebelumnya.
<br><br>
Selanjutnya, dari penelitian terhadap kinerja keuangan, ternyata tidak semua rasio keuangan menunjukkan
kinerja yang kurang baik akibat diversifikasi. Hal ini dapat dilihat dari penelaahan kinerja keuangan
perusahaan pembanding yang tidak melakukan diversifikasi, maupun yang melakukan diversifikasi tapi
dalam bidang yang masih berhubungan (Related Diversification).

