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Diversifikasi

Diversifikasi Produk adalah upaya yang dilakukan
pengusaha/produsen/perusahaan untuk mengusahakan atau
memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk/merek yang
sudah dipasarkan sebelumnya misal untuk meningkatkan nilai
ekonomis produk, meningkatkan nilai gizi produk, dan meningkatkan
mutu produk .

• Apa bedanya diversifikasi produk dengan diferensiasi produk?



Diversifikasi

Apa bedanya diversifikasi produk dengan diferensiasi produk?

Diversifikasi = memperbanyak produk.

Diferensiasi = membuat perbedaan pada produk kita

dibanding produk orang lain.



TOYOTA MEMPRODUKSI SIENNA, YARIS, 
CAMRY, AVANZA, FOTUNER, DLL
HATCHBACK - YARIS MINIVAN - SIENNA SEDAN - CAMRY

MPV – AVANZA VELOZ CITY CAR - AGYA SUV - RUSH



Diversifikasi

Contoh produk hasil dari
diversifikasi berbasis
produk ikan:

Ikan asap, kerupuk baso
ikan, kerupuk kulit ikan,
cornet ikan gelatin,
sardine, tepung tulang
ikan, nauget ikan ,
keripik sirip, abon, kecap
ikan, serundeng, minyak
hati dan sosis ikan.

Kecap Ikan

Baso Ikan
Kerupuk Kulit Ikan

Sarden Ikan



Diversifikasi Produk atas Merek

The Coca Cola Company ini pada
awalnya hanya minuman
campuran sirup karamel namun
lama kelamaan ada produk saingan
yang menyaingi coca cola, yaitu
mirinda, pepsi.

Hal inilah yang membuat
perusahaan ini
mendiversifikasikan produknya,
dengan berbagai jenis keunikan
yang dimiliki oleh masing-masing
produk:

Diet Coke, yaitu adik dari Coca-
Cola dengan jenis yang sama
namun dengan kandungan yang
berbeda, Diet Coke diciptakan bagi
mereka yang menyukai minuman
soda, namun tidak ingin gemuk.
Produk ini biasanya disukai oleh
wanita.





Diversifikasi Produk atas Merek

Frestea, yakni jenis minuman berbahan dasar teh yang dikalengkan
maupun dalam kemasan botol. Yang membuat produk ini diminati
masyarakat adalah tidak hanya rasa teh saja yang disajikan, namun
banyak varian yang disediakan, yaitu frestea green tea bagi mereka yang
ingin lebih sehat, frestea fruit yaitu minuman teh denagn campuran
rasa buah



Diversifikasi Produk atas Merek

Ades, adalah jenis minuman air mineral namun keberadaanya kurang
populer jika dibandingkan dengan Aqua yang diproduksi oleh danone,
tapi masih tetap berada dijajaran atas produk air mineral di Indonesia.



Diversifikasi Produk atas Merek

Minute Maid, adalah jenis jus dengan rasa jeruk asli. Yang unik dari
produk ini adalah tembahan bulir dari buah jeruk yang terdapat
dibotol jika kemasan di kocok/shake.

Ini yang membuat masyarakat menyukai produk ini.

Dengan melakukan diversifikasi produk, The Coca Cola Company tetap
eksis di masyarakat dengan produk andalannya Coca -Cola.



Dalam dua dekade terakhir, PT Indofood Sukses Makmur Tbk
(“Indofood”) telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total
Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh
tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan
bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kini
Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di
setiap kategori bisnisnya







PT ABC Central Food Industri yang berdiri pada 1975. Pendirinya, Chu
Sok Sam, mengawali kiprah bisnis dengan memproduksi sirup, sambal,
dan saus tomat. Sejak 1982 memproduksi teh, kopi, dan sari buah
dalam kemasan, disusul makanan bayi, ikan kaleng (sarden), dan daging
kaleng (corned beef). Produk-produk itu kemudian diekspor.

Sepeninggal Chu pada 1986, generasi kedua, Kogan Mandala,
memimpin perusahaan dengan tiga pabrik ini. Sedang giat-giatnya
berekspansi, krisis ekonomi melanda. Untuk mengatasi masalah
keuangan, ABC Central Food Industry menjual 65 persen sahamnya
kepada HJ Heinz Co., raksasa kecap terkemuka asal Amerika Serikat.
Otomatis sejak Februari 1999, kecap ABC bernaung di bawah PT Heinz
ABC Indonesia.





OT telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memproduksi
minuman kesehatan tradisional menjadi perusahaan besar yang
menghadirkan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Seiring
perkembangan kebutuhan konsumen akan produk sehari-hari, OT
memutuskan untuk masuk ke bisnis consumer goods dengan
berinvestasi pada pembangunan berbagai fasilitas produksi serta unit
usaha baru. Pasta dan sikat gigi dengan merek FORMULA menjadi
produk pertama yang diproduksi. Kini, bisnis OT semakin berkembang
dengan penambahan unit usaha dan produk baru, yaitu :
Makanan (wafer, biskuit, cokelat, permen, kacang, dan makanan
penutup)
Minuman (teh siap minum dan minuman kesehatan)
Perawatan Diri (perawatan gigi dan mulut, rambut, dan pisau cukur).





KECENDERUNGAN SAAT INI YAITU PERUSAHAAN 
MELAKUKAN DIVERSIFIKASI DAN DIFERENSIASI SEKALIGUS



CONTOH DIVERSIFIKASI SEKALIGUS DIFERENSIASI?



Contoh Diverifikasi Sekaligus Diferensiasi

?

? ?

DIVERSIFIKASI

DIFERENSIASI



Contoh Diverifikasi Sekaligus Diferensiasi

DIVERSIFIKASI

DIFERENSIASI

? ?



KESIMPULAN

Diversifikasi yaitu meningkatkan nilai jual produk, Meningkatkan
meningkatkan mutu produk.

Sedangkan dasar pengembangan produk baru yaitu karena
konsumen, mengalami kejenuhan dalam sajian atau tampilan produk

Meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat akan konsumsi
produk,

Nilai tambah produk dan penggunakan aplikasi teknologi secara
standar dan efisien (tetrapack, PVC, vacuum, dll)
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