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BAB 3
INDENTIFIKASI FAKTOR-
FAKTOR  PENDUKUNG 
PENGEMBANGAN
Desain Produk : Dwi Purnomo
www. agroindustry.wordpress.com

Setelah membaca bab ini diharapkan
dapat memahami

 Terdapat tiga komponen penting agar produk 
pangan ini siap untuk dipasarkan. 

 Suatu produk pangan dapat mengapalami 
peningkatan nilai tambah dengan tingkatan-
tingaktan tertentu dengan menggunakan nilai inovas.

 Nilai tambah produk akan mempengaruhi secara 
langsung pada proses pengembangan produk hingga 
pada sasaran bisnis
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 Kegagalan produk baru untuk bertahan dan 
berkembang di pasar seringkali disebabkan oleh 
hal-hal seperti : kesalahan riset pasar dalam 
memahami kebutuhan konsumen, terkesan produk 
penjiplakan karena gagal menemukan ide produk 
yang benar-benar hanya perbedaan yang nyata, 
ketidaktepatan timing peluncuran produk baru ke 
pasaran, produk baru tidak dikomunikasikan secara 
baik, dan kesalahan memperkirakan respon 
pesaing.

Fokus Perhatian
• Trend Pasar
• Pilihan Konsumen
• Peluang bisnis
• Kompetensi bisnis
• Efisiensi bisnis
• Visi dan misi
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Komponen-komponen tersebut meliputi: 

• Bentuk fisik
• Fungsional produk

Komponen inti

• Kualitas
• Harga
• Merk
• Kemasan

Komponen pengemas

• Delivery
• Jaminan
• Suku Cadang
• Perbaikan/perawatan 

Komponen pelayanan pendukung

Komponen inti
• Bentuk fisik
• Fungsional produk

Komponen pengemas
• Kualitas
• Harga
• Merek 
• Kemasan

Komponen pelayanan 
pendukung
• Delivery
• Jaminan
• Suku Cadang
• Perbaikan/perawatan
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Lapisan Nilai Tambah Produk (Kotler, 
1996)

1. Tren Pasar1. Tren Pasar

• a. Spesifiaksi 
• b. Kesadaran akan Kesehatan (Health Conscious)
• c. Kenyamanan dan Kepraktisan 
• d. Kesenangan (Fun and pleasure)
• e. Indulgence dan Loyalitas

2. Pilihan Konsumen2. Pilihan Konsumen

3. Peluang Bisnis3. Peluang Bisnis

4.  Kompetensi Bisnis4.  Kompetensi Bisnis

5.  Efisiensi Bisnis5.  Efisiensi Bisnis

6.  Visi dan Misi Perusahaan6.  Visi dan Misi Perusahaan

7.  Proses Inovasi 7.  Proses Inovasi 

8. Karakater Produk yang Diciptakan: 8. Karakater Produk yang Diciptakan: 

• Desain produk
• Fitur-fitur baru (MenawarkanKeunikan)
• Manfaat-manfaat tambahan

9. Faktor Internal dan Eksternal lainnya9. Faktor Internal dan Eksternal lainnya

• Faktor Eksternal
• Faktor Internal
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Diagram Proses Inovasi 

Karakater Produk yang Diciptakan: 
• Desain produk

• Salah satu faktor penting yang cukup menentukan adalah soal pengemasan atau 
pengelolaan bisnis itu sendiri. Mereka umumnya berhasil menekankan unsur keunikan 
produk, namun tetap menjaga produk tersebut tidak terkesan murahan. Terutama jika 
target pemasarannya adalah kalangan menengah ke atas. 

• Fitur-fitur baru (MenawarkanKeunikan)
• Perkembangan produk pangan, memang berlangsung cepat. Berbagai jenis produk baru 

terutama yang diproduksi oleh pabrikan, datang silih berganti. Selera konsumen pun 
berubah dan berkembang sangat cepat. 

• Manfaat-manfaat tambahan
• Produk pangan akan sangat memiliki nilai tambah yang baik jika produk pangan bari 

tersebut dapat juga memberikan manfaat-manfaat tambahan lainya bukan saja dari segi 
nutrisi, namun juga dari aspek lain seperti kesehatan atau bahkan hingga estetika.
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Pertanyaan Diskusi

 Apa yang dimaksud dengan produk baru adalah 
konsep multidimensional yang harus mampu 
memberikan kepuasan kepada stakeholder yang 
belum dimiliki oleh produk terdahulu? Jelaskan!

 Apa sajakah yang termasuk kedalam komponen-
komponen penciptaan produk pangan?

 Apa kegunaan dari pentingnya lapisan nilai 
tambah suatu produk? 

Pertanyaan Diskusi

 Apakah yang dimaksud dengan sifat produk?
 Faktor-faktor apa yang mampu mempengaruhi 

pembentukan sifat produk?
 Sifat-sifat apa sajakah yang turut menyumbangkan 

atau berpengaruh pada penerimaan produk di 
pasar?


