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BAB 12
ORGANISASI, RISET DAN 
PENGEMBANGAN PRODUK 
PANGAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peranan dan struktir 
oragnisasi, riset dan pengembangan produk pangan dan 
inovasi yang dibutuhkan dari sebuah produk pangan yang 
mampu menganalisa keadan dan kebutuhan pasar agar 
produk inovatif yang akan dikeluarkan dapat sukses dan 
diterima oleh masyarakat.



 Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca dapat:
 Memahami elemen-elemen dasar dalam proses R&D produk pangan
 Memmahami proses pencipyaan ide yang inovatif
 Memahami proses dan kerjasama organisasi yang dapat 

mendukung penciptaan produk pangan yang sukses



22/02/2010

2

 Pada kehidupan yang nyata, dimana waktu terus berjalan 
terjadi perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. 
Perubahan ini akan  makin cepat, makin tidak dapat 
diprediksi dan makin kompleks. 

 Perubahan ini merupakan refleksi kehidupan manusia. 
Manusia memiliki kebutuhan (need) dan keinginan (want) 
yang merupakan penyebab timbulnya konsep marketing. 
Manusia selalu berkeinginan untuk terus mendapatkan yang 
lebih baik dari yang sedang dimiliki. 

 Oleh karenanya, kebutuhan dan keinginan manusia 
dikatakan mempunyai sifat yang tak terbatas.

 Usaha pemenuhan atas kebutuhan dan keinginan manusia ini menyebabkan 
persaingan bisnis makin ketat. Perusahaan-perusahaan berlomba-lomba 
untuk dapat memberikan produk dan pelayanan terbaik bagi 
pelanggannya. 

 Perusahaan tidak dapat berdiam diri karena akan ditinggalkan oleh 
pelanggan, produk dan pelayanan harus dapat bersaing dengan 
kompetitor. Hal ini  mengakibatkan timbulnya motivasi untuk menciptakan 
pemuas kebutuhan dan keinginan yang baru, sehingga tercipta produk dan 
pelayanan  serta ide-ide baru atau yang biasa dikenal dengan inovasi, 
semua ini tidaklah mudah bagi perusahaan. 

 Selain memerlukan kemampuan berinovasi, produk dan layananan yang 
baru juga memerlukan alokasi sumber daya yang berupa modal, sumber 
daya manusia, dan infastrukuktur dalam skala yang relatif besar. 
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 Tindakan nyata yang perlu dilakukan yaitu memperkuat 
sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pimpinan dan 
karyawan harus mampu berubah dalam menerima inovasi. 

 Kenyataannya, banyak pimpinan dan karyawan yang sulit 
untuk berubah. Hal ini manusiawi, karena secara psikologis 
manusia menyukai kebiasaan dan daerah yang 
menyenangkan (comfort area). 

 Kecenderungan alamiah  adalah mempertahankan status 
quo dengan segala kenyamanan, kebiasaan, dan 
kestabilan, daripada mengejar perubahan yang penuh 
ketidakpastian dan keraguan. 

. Elemen Dasar Proses R&D
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Kerjasama organisasi atau 
perusahaan.

Tim Pengembangan Produk
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Siklus Hidup Produk

Pertanyaan Diskusi

 Analisislah sebuha produk di pasar yang 
mengalami kegagalan pasar, serta jelaskan factor-
faktor penghambatnya!

 Apa sajakah peranan R&D yang dibutuhkan untuk 
menghadapi perubahan dalam dunia bisnis, 
sebutkan juga langkah-langkag dalam mengatur 
proses R&D yang baik! 

 Jelaskan dan berikan ciontoh kasus yang terjadi 
mengenai suatu siklus hidup suatu produk.
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