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BAB I
PENDAHULUAN
Desain Produk : Dwi Purnomo
www. agroindustry.wordpress.com

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 
mengapa suatu produk harus dikembangkan secara 
berkesinambungan dengan mempertimbangkan 
fungsi-fungsi produk yang dikembangkan.
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Setelah membaca bab ini diharapkan
dapat:

Memahami bahwa pengembangan suatu produk harus 
diawali dengan sutau tujuan yang dirumuskan dengan 
spesifik.

Memahami berbagai fungsi pengembangan produk 
pangan sebagai bagian dari upaya identifikasi hal-hal 
yang diinginkan sesuai dengan tujuan.

Memahami bahwa perencanaan yang matang akan 
menghidari terjadinya kasus produk yang gagal di 
pasar pasar. 

• segala sesuatu yang berasal dari sumber 
hayati dan air, baik yang diolah maupun 
tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 
makanan dan minuman bagi konsumsi manusia

• termasuk bahan tambahan produk pangan, 
bahan baku produk pangan , dan bahan lain 
yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan dari atau pembuatan makanan 
dan minuman.

Produk pangan
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 Pengembangan produk pangan 
 upaya pengeanekaragaman jenis produk pangan  

yang dikonsumsi, baik itu produk pangan sumber 
energi, protein dan zat gizi lainnya, yang dapat 
berbantuk bentuk bahan mentah maupun produk 
pangan olahan sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan produk pangan  penduduk baik kuantitas 
yang mencukupi maupun kualitas yang baik.



 Secara konseptual pengembangan produk pangan  dapat dilihat 
dari komponen-komponen sistem produk pangan, yaitu 
 penganekaragaman produksi, 
 distribusi dan 
 penyediaan produk pangan serta 
 konsumsi produk pangan.

 Permasalahan pengembangan produk baru yang dihadapi tidak hanya 
mencakup keseimbangan komposisi, namun juga mengenai terpenuhinya 
kecukupan gizi, keamanan pangan hingga elemen-elemen marketing 
dan elemen-elemen inovasi lainnya yang akan menjadi suatu terobosan 
strategis agar produk pangan yang tercipta dapat diterima di tengah-
tengah masyarakat.
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 Pengembangan produk baru akan menjadi sebuah terobosan  strategis 
untuk memecahkan situasi kebuntuan akibat arena persaingan bisnis yang 
mulai jenuh. 

 Produk baru dapat berbentuk produk baru, kategori yang baru, jalur 
perluasan, peningkatan produk, penempatan kembali, dan pengurangan 
harga akan menjadi strategi baru bagi perusahaan untuk menguasai pasar 
sasaran. 

 Namun demikian, mengembangkan sebuah produk baru bukan suatu hal 
yang mudah. 

 Fakta di pasar menunjukkan lebih banyak produk baru yang gagal 
dibandingkan yang sukses berkembangs untuk memenangkan persaingan 
pasar.

Alasan Pentinganya Pengembangan Produk

Tujuan 
Keuangan

Pertumbuhan 
Penjualan

Respon 
Terhadap 
Persaingan

Keunggulan 
Kapasitas

Siklus Hidup 
Produk

Respon 
Terhadap 
Perubahan 
Lingkungan
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Pertanyaan Diskusi

 Tujuan dan capaian pengembangan produk harus 
dijelaskan secara spesifik, baik itu berdasarkan 
besaran kuantitas, kualitas, kapasitas dan waktu. 
Mengapa hal tersebut harus dijelaskan secara spesifik?

 Agar senantiasa produk yang dihasilkan tetap menjadi 
produk yang senantiasa memiliki keunggulan 
dibandingkan dengan produk kompetor, hal apa 
sajakah yang harus diidentifikasi dari produk yang 
telah ada di pasar yang notabene adalah produksi 
kompetitor?

 Jika terdapat produk yang gagal di pasar, apak hal ini 
dikaibatkan oelh perencanaan yang tidak matang?


