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BAB II
TAHAPAN PENGEMBANGAN 
PRODUK 

Desain Produk : Dwi Purnomo
www. agroindustry.wordpress.com

 Bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan 
pengembangan produk pangan yang dikolaborasikan 
dengan fungsi utama perusahaan sebagai organisasi 
yang menyenggarakan penciptaan produk baru 
pangan.
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 Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan :
 Memahami bahwa pengembangan prioduk adalah 

kegiatan sistemik yang memiliki keterkaitan  suatu faktor 
dengan faktor lainnya.

 Memahami letak titik inovasi yang akan dikembangkan 
dari suatu produk pangan yang diciptakan.

 Memahami bahwa pengembangan yang dilakukan 
haruslah dengan berpandangan jauh ke arah masa 
depan melalui langkah-langkah spesifik apa yang ingin 
ditempuh dalam jangka waktu tertentu.

 Memahami Proses Pengembangan Produk Pangan

Fungsi Utama Perusahaan

Pemasaran
(Marketing)
Pemasaran
(Marketing)

Perancangan
(Design)

Perancangan
(Design)

Manufaktur
(Manufacturing)

Manufaktur
(Manufacturing)
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Perumusan Produk Baru

 Aplikasi strategi pengembangan produk baru yang 
berbeda-beda arahnya, sudah umum diterapkan oleh 
seorang manajer yang disebut dengan istilah brand 
manager, baik itu di perusahaan berukuran kecil atau 
besar, perusahaan lokal maupun multinasional.



 Perumusan Produk baru (Ditujukan pada perusahaan 
baru atau Perusahaan yang baru masuk pasar). Setiap 
perusahaan dihadapkan dengan empat pilihan arah 
pengembangan produk baru, seperti yang 
digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Perumusan Produk Baru
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Perancangan 
Produk
• Pengembangan konsep
• Arsitektur produk
• Prototype
• Analisis biaya

Perancangan 
Produk
• Pengembangan konsep
• Arsitektur produk
• Prototype
• Analisis biaya

Proses Pengembangan Produk Pangan
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Evaluasi Gagasan Produk

No Syarat Keberhasilan Pembobotan

Sangat baik 
(40)

Baik
(30)

Sedang
(20)

Jelek
(10)

Sangat 
Jelek
(0)

(A) * (B)

1 Vol. Penjualan 0.20 * 8

2 Perlindungan Patent 0.05 * 2

3 Persaingan 0.05 * 2

4 Bahan Baku 0.10 * 3

5 Resiko Teknis 0.10 * 3

6 Kesesuaian dg Bisnis Utama 0.20 * 6

7 Nilai Tambah 0.10 * 3

8 Terpengaruh Pada Produk 
Sekarang

0.20 * 0

Total 27

pembuatan prototipe 

• Atribut Produk : atribut-atribut yang mendukung produk tersebut. 
Misalnya bentuk, fungsi, dan harga.

• Bahan : bahan baku dan bahan pendukung apa yang diperlukan 
dalam pembuatan produk baru ini.

• Desain : pembuatan design produk untuk menarik perhatian konsumen
• HACCP: Hazald Analytic Critical and Control Point, dimana hal ini 

merupakan standar keamanan yang harus dimiliki dalam produksi 
suatu produk, khususnya dalam produksi produk pangan. HACCP 
akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.

• Evaluasi Sensorik : mengetahui karakteristik dari produk pangan yang 
di buat dengan menggunakan indera-indera manusia.

• Bagaimana karakter konsumen yang ditjuju
• Atribut, bahan dan  desain produk pesaing. Hal ini dilakukan 

pembuatan prototipe ini perlu diperhatikan 
beberapa hal, yaitu:
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Menciptakan Keunggulan Produk 
Terhadap Saingan

Melihat keunggulan kompetitorMelihat keunggulan kompetitor

Meningkatkan kualifikasi produk –kelemahan pesaing jadikan kekuatan/ peluangMeningkatkan kualifikasi produk –kelemahan pesaing jadikan kekuatan/ peluang

Menanyakan keinginan konsumenMenanyakan keinginan konsumen

Perhatikan konsumen untuk mendapatkan peluang. –kesulitan/ketidaknyamanan konsumen dalam menggunakan 
produk

Perhatikan konsumen untuk mendapatkan peluang. –kesulitan/ketidaknyamanan konsumen dalam menggunakan 
produk

Nilai Produk

• Promosi
• Produk
• Harga
• Tempat
• Produksi
• Pengemasan
• Peluncuran Produk
• Peluncuran Produk
• Evaluasi ProdukNilai yang dimiliki produk pangan

baru : 
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Manajemen Pengembangan Produk Baru

Pertanyaan Diskusi

 Jelaskan proses pengembangan produk baru yang 
harus dilalui dan faktor-faktor apa sajakah yang  
mempengaruhinya!

 Sebutkan tiga funsi utama perusahaan dalam 
mengembangkan produknya!

 Upaya-upaya apa sajakah yang diperlukan dalam 
pengembangan produk baru, dan metode apa 
sajakah yang dapat dilakukan, sebutkan contohnya!


