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BAB O
PENGEMBANGAN PRODUK
Desain Produk : Dwi Purnomo
www. agroindustry.wordpress.com

Pendahuluan

U
RG

EN
SI • Persaingan makin ketat

• Keberhasilan industri dalam persaingan ditentukan oleh 
keberhasilan merancang & mengembangkan produk

• Responsif pada perubahan keinginan konsumen, kecepatan 
perkembangan teknologi dan kerumitan produk dan proses

• Produk adalah keluaran (output) yang diperoleh dari 
sebuah proses produksi (transformasi) dan merupakan 
pertambahan nilai dari bahan baku yg dijual kepada 
konsumen
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Alasan Pengembangan Produk

Tujuan 
finansial

Pertumbuhan 
penjualan

Respon 
terhadap 

persaingan
Keunggulan 
kapasitas

Siklus hidup 
produk

Respon 
terhadap 

perubahan 
lingkungan

Komponen Pembentuk Produk

Komponen inti
• Bentuk fisik
• Fungsional produk

Komponen pengemas
• Kualitas
• Harga
• Nama Dagang
• Kemasan

Komponen pelayanan 
pendukung
• Delivery
• Jaminan
• Sparepart
• Perbaikan/perawatan
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Perancangan dan pengembangan 
produk :

Identifikasi 
keinginan 
konsumen

Pengembangan 
konsep

Arsitektur produk

Prototype

Analisis biaya

Identifikasi keinginan Konsumen

1 • Perhatikan 
konsumen 
untuk 
mendapatka
n peluang. –
kesulitan/ket
idaknyaman
an konsumen 
dalam 
menggunaka
n produk

2 • Menanyakan 
keinginan 
konsumen

3 • Meningkatka
n kualifikasi 
produk –
kelemahan 
pesaing 
jadikan 
kekuatan/pe
luang

4 • Melihat 
keunggulan 
saingan
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Si
ap

a 
ko

ns
um

en
 

an
da

? • Siapa yang akan menggunakan produk?
• Siapa yang dapat mempengaruhi pembelian produk?
• Dimana produk dapat digunakan atau dijual?
• Kapan produk akan digunakan?
• Siapa yang dipengaruhi langsung oleh produk?
• Adakah batasan strategi pemasaran?
• Konsumen yang mana yang paling penting?
• Adakah pengelompokan konsumen?

Pe
ng

em
ba

ng
an

 
Ko

ns
ep • Merancang kebutuhan/pernyataan konsumen untuk 

ditransformasikan dalam pembuatan produk
• Analisis kompetitif produk
• Menentukan spesifikasi Target
• Membangkitkan konsep
• Pemilihan konsep
• Perbaikan spesifikasi
• Analisis ekonomi
• Perencanaan proyek
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• Arsitektur 
produk

• konsep 
pengembang 
produk 
ditentukan 
dan sebelum 
konsep detail 
dilakukan

• model, 
menganalisis 
unjuk kerja 
model produk

• skema 
produk, 
sehingga 
diketahui 
komponen 
utama dan 
tambahan

PrototypePrototype

tiruan produk 
dimensi 

kepentingan

tiruan produk 
dimensi 

kepentingan

Dimensi 
kepentingan 
meliputi:
•fungsi,
•penampilan, 
manfaat,

Dimensi 
kepentingan 
meliputi:
•fungsi,
•penampilan, 
manfaat,

keamanan 
produk.

keamanan 
produk.
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Analisis Biaya
• Harga adalah salah 

satu komponen 
utama dari 
kesuksesan produk di 
pasar selain mutu 
dan pelayanan.

• Strategi harga 
bertumpu pada 
biaya operasional 
yg efisien

• Perhatikan biaya 
manufaktur, tenaga 
kerja, riset dan 
pengambangan, 
serta pemasaran

La
un

ch
in

g 
da

n 
Pe

m
as

ar
an • Sebelum masuk pasar sesunguhnya sebaiknya produk 

melalui tahap pengenalan
• Tahap pengenalan dapat dilakukan pada pelanggan 

utama atau kelompok terbatas.
• Lakukan launching sebagai tahap awal pemasaran 

agar diketahui kekuatan pasar
• Lakukan pemasaran jika launching menunjukkan 

keberhasil dan evaluasi jika ada kelemahan  lanjt 
tidaknya pemasaran


