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BAB 11
PENGEMBANGAN 
PROTOTIPE

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peranan 
pengembangan prototipe dimana produk baru dari suatu 
kegiatan uji coba produksi skala kecil dikembangkan dan 
kemudian diuji hasilnya ditinjau dari fungsi, penampilan, 
manfaat dan keamanan produknya.

 Setelah membaca ini, pembaca diharpakan:
 Memahami protoptype dan pengujian pasar sebagai kagiatan uji 

coba yang penting bagi pengembangan produk.
 Mengetahui Pengukuran secara objektif terhadap produk pangan 

baru atau produk yang masih dalam bentuk Prototipe
 Memahami Hubungan Elemen-Elemen Penting Dalam 

Pengembangan Produk Pangan
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 Prototipe
 Prototipe adalah produk yang benar-benar baru yang 

belum dikenal di pasaran dan merupakan produk yang 
telah dikembangkan dari beberapa konsep seperti :

 Sifat produk
 Komposisi bahan
 Desain
 Keseimbangan massa
 Evaluasi sensorik

 Prototipe merupakan produk baru dari suatu kegiatan uji coba produksi skala kecil.  
Prototipe kemudian diuji hasilnya ditinjau dari fungsi, penampilan, manfaat dan 
keamanan produk. Prototype merupakan tiruan produk  untuk mengetahui dimensi-
dimensi  kepentingan yang menyangkut fungsi, penampilan, manfaat serta 
keamanan produk. Melalui prototype  suatu produk dapat diuji secara teknis, hal ini 
maksudnya dapar diuji bagaimana proses pengolahannya, baik itu memiliki alat-
alat dan proses yang standar atau baku dan apakah melakukan pemeliharaannya 
mudah atau tidak.



 Kegiatan pengujian pasar sangat penting karena meskipun produk berkualitas 
tetapi tidak layak jual juga tidak ada artinya dan kegiatan ini disebut uji pasar. 
Dalam hal ini Prototipe produk baru dilempar ke sekelompok konsumen untuk 
dicoba dan dari uji ini diketahui pendapat konsumen mengenai produk baru 
tersebut atau seberapa konsumen memiliki ketertarikan pada produk yang dibuat 
(Desrosier,1988). Hal ini dijelaskan pada gambar berikut:
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Daya Tarik :
• Komunikasi antara analis sistem dan

pemakai membaik
• Analis dapat bekerja dengan lebih baik

dalam menentukan kebutuhan pemakai
• Pemakai berperan lebih aktif dalam

pengembangan sistem
• Spesialis informasi dan pemakai

menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha
dalam mengembangkan sistem

• Penerapan menjadi lebih mudah karena
pemakai mengetahui apa yg
diharapkannya.

Daya Tarik :
• Komunikasi antara analis sistem dan

pemakai membaik
• Analis dapat bekerja dengan lebih baik

dalam menentukan kebutuhan pemakai
• Pemakai berperan lebih aktif dalam

pengembangan sistem
• Spesialis informasi dan pemakai

menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha
dalam mengembangkan sistem

• Penerapan menjadi lebih mudah karena
pemakai mengetahui apa yg
diharapkannya.

Hubungan Elemen-Elemen Penting 
Dalam Pengembangan Produk Pangan 
(Desrosier,1988).
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Diagram 
Prototipe 
menjadi 
Produk Komersial

 Diagram 

 Prototipe 

 menjadi 

 Produk 

 Komersial 2
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Diagram Prototipe menjadi Produk 
Komersial 3

Pengembangan Prototipe
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Pertanyaan Diskusi

 Apa sajakah tujuan dari pengukuran objektif yang 
dilakukan dalam melakukan prototyping?

 Potensi kegagalan ada saja yang terjadi dalam 
prototype?

 Sebutkan Hubungan Elemen-Elemen Penting Dalam 
Pengembangan Produk Pangan


