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PERTEMUAN  IV 
Tahapan-tahapan utama 

pengembangan produk baru 

FAKULTAS 
TEKNOLOGI 
INDUSTRI 
PERTANIAN 

Nama	  Mata	  Kuliah	   :	   Desain	  Produk	  
Kode	  Mata	  Kuliah/
SKS	  

:	   N10A2029/(2-‐0)	  

Pengajar	   :	   DR.	  Dwi	  Purnomo,	  STP.,MT/	  Asep	  	  Yusuf	  ,	  STP.,MT	  
Semester/Tahun	   :	   Genap/2012	  
Hari	  Pertemuan/Jam	   :	   Rabu	  /	  10.00-‐11.40	  WIB	  
Tempat	  Pertemuan	   :	   Ruang	  3011	  

FAKULTAS 
TEKNOLOGI 
INDUSTRI 
PERTANIAN 

MANFAAT MATA KULIAH 

•  Desain Produk  
▫  berkaitan dengan sistem dan teknis perencanaan 

pengembangan produk-produk agroindustri baru yang 
menitikberatkan pada proses transformasi dan inovasi 
terencana, sehingga memberikan penambahan nilai guna 
dan nilai tambah yang signifikan pada produk akhir yang 
diciptakannya.   

•  Mata kuliah Desain produk  
▫  dirancang secara sistematis dari proses inisiasi perancangan 

teknis produk hingga proses perancangan sistem pemasaran 
yang memiliki daya saing yang tinggi dengan dasar 
pengembangan yang inovatif berkelanjutan.  

FAKULTAS 
TEKNOLOGI 
INDUSTRI 
PERTANIAN 

MANFAAT MATA KULIAH 
•  Mahasiswa mengetahui konsep-konsep perancangan dan 

pengembangan produk secara umum dan akan dikhususkan 
pada produk-produk inovatif agroindustri. 

•  Mahasiswa memiliki pengetahuan teoritis dan wawasan praktis 
dalam mendesain produk agroindustri baru yang memiliki nilai 
tambah tinggi dan berdaya dorong terhadap pengembangan 
pasar dan teknologi. 

•  Mahasiswa meiliki kemampuan dasar dalam mengembangkan 
sistem dan teknis perancangan produk hingga mampu pasar 
dan meramalkan keberlanjutan produknya.  

FAKULTAS 
TEKNOLOGI 
INDUSTRI 
PERTANIAN 
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DESKRIPSI PERKULIAHAN 
•  Mata kuliah desain produk  
▫  membahas proses penciptaan suatu produk teknologi dan 

agroindustri inovasi serta pendalaman mengenai pengembangan 
produk bagi peningkatan daya saing yang kompetitif.  

•  Pokok bahasan  
▫  pengertian produk inovatif sampai dengan pengujian hasil 

rancangan dan peluncuran produk baru. Pada mata kuliah ini 
juga dilengkapi dengan pembahasan atas topik-topik riset terkini 
dari pengembangan produk, sehingga mahasiswa mampu 
memahami pokok bahasan dengan realita yang berkembangan 
pada saat ini sehingga sesuai dengan apa yang ingin dicapai 
melalui kuliah ini. 

FAKULTAS 
TEKNOLOGI 
INDUSTRI 
PERTANIAN 

ORGANISASI 
MATERI 
 

TPU

Produk	  Agroindustri	  dan	  
Pendukung	  Agroindustri	  (C1) Konsep	  Inovasi	  (C1)

Tahapan-‐tahapan	  utama	  pengembangan	  produk	  baru	  (C2)

Konsep	  mutu	  dan	  nilai	  tambah	  
(C3)

Konsep	  pendekatan	  kreatif	  
pengembangan	  produk	  (C3)	  

Konsep	  penentuan	  pasar	  Identifikasi	  kebutuhan,	  
pengukuran	  persepsi	  dan	  preferensi	  konsumen	  (C4)

Organisasi	  dan	  manajemen	  
proyek	  pengembangan	  produk	  

baru	  (C5)

Analisis	  teknis	  dan	  ekonomis	  
pengembangan	  produk	  dan	  

desain	  produk	  (C5)

Proses	  teknis	  desain	  
dan	  spesifikasi	  produk	  

(C6)

Pengembangan	  validasi	  
dan	  pengujian	  hasil	  
rancangan	  (C6)	  

Peluncuran	  produk	  baru	  
(C6)

Ekonomi	  Teknik Statistik Ergonomi Analisis dan Rekayasa Sistem

FAKULTAS 
TEKNOLOGI 
INDUSTRI 
PERTANIAN 

POKOK BAHASAN 
1.  Kontrak Perkuliahan 
2.  Produk Agroindustri dan Pendukung Agroindustri 
3.  Konsep Inovasi 
4.  Tahapan-tahapan utama pengembangan produk baru, 
5.  Konsep mutu dan nilai tambah, 
6.  Konsep pendekatan kreatif pengembangan produk,  
7.  Konsep penentuan pasar,  
8.  UTS 
9.  Identifikasi kebutuhan, pengukuran persepsi dan preferensi konsumen 
10.  Organisasi dan manajemen proyek pengembangan produk baru, 
11.  Analisis teknis dan ekonomis pengembangan produk dan desain produk 
12.  Proses teknis desain dan spesifikasi produk,  
13.  Pengembangan validasi dan pengujian hasil rancangan,  
14.  Peluncuran produk baru. 
15.  Peluncuran produk baru. 
16.  UAS 
 

FAKULTAS 
TEKNOLOGI 
INDUSTRI 
PERTANIAN 

Desain Produk? 
¨  What is good design?  
¨  How do we take advantage of good design?  
¨  How do we choose the right projects?  
¨  How important is an effective process?  
¨  How do we encourage strong teamwork and effective communication?  
¨  How can effective market segmentation and positioning help?  
¨  How do we involve users and customers?  
¨  How do we write an effective specification?  
¨  How do we value early Industrial Design input?  
¨  How do we select and manage an industrial designer?  
¨  How do we brief an external industrial designer?  
¨  How do we offer variety to customers without complexity to the company?  
¨  How do we reduce risks through prototyping?  
¨  What is design for X?  
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What is good design?  

•   
 

GOOD 
DESIGN 

Useful 

Usable 

Desirable 

Producible 

Profitable 

Differentiated 

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

•  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 

Lapisan Nilai Tambah Produk (Kotler, 1996) 

1. 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 Konsumen 

3. Peluang Bisnis 

4.  Kompetensi Bisnis 

5.  Efisiensi Bisnis 

6.  Visi dan Misi Perusahaan 

7.  Proses Inovasi  

8. Karakater Produk yang Diciptakan:  

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

9. Faktor Internal dan Eksternal lainnya 

•  Faktor Eksternal 
•  Faktor Internal 
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Diagram Proses Inovasi  Pengetahuan teknikal saat ini 

Kelayakan 
teknis

Desain 
fungsional 
(kompilasi)

Kegiatan litbang

Penemuan Inovasi 

D
ifusi 

Informasi yang 
mudah 

diperolehKebutuhan 
potensial Waktu 

Pemakaian permintaan ekonomi saat ini 

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. 

KARAKTERISTIK 
PENGEMBANGAN 
PRODUK YANG 

SUKSES: 

KUALITAS 

BIAYA PRODUK 

WAKTU 
PENGEMBANGAN 

PRODUK 

BIAYA 
PENGEMBANGAN 

KAPABILITAS 
PENGEMBANGAN 

•  SIAPA YANG MERANCANG DAN 
MENGEMBANGKAN PRODUK? 

PRODUK SUKSES = 
PEMASARAN + PERANCANGAN+ MANUFAKTUR 
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•  DURASI DAN BIAYA PENGEMBANGAN PRODUK 
•  KARAKTERISTIK 5 JENIS PRODUK 

1.  VOLUME PRODUKSI PER TAHUN 
2.  UMUR PENJUALAN 
3.  JUMLAH KOMPONEN KHAS PRODUK 
4.  TIM PENGEMBANG INTERNAL 
5.  TIM PENGEMBANG EKSTERNAL 
6.  BIAYA PENGEMBANGAN 
7.  INVESTASI PRODUKSI 

CONTOH: OBENG, SEPATU RODA, PRINTER,  
MOBIL, PESAWAT BOEING 

TANTANGAN PENGEMBANGAN  
PRODUK 
1.  TRADE OFFS (BAHAN PESAWAT TERBANG) 
2.  DINAMIKA (PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALM 

LINGKUNGAN YANG BERUBAH-UBAH) 
3.  DETAIL (CH:BAUT DAN MUR) 
4.  TEKANAN WAKTU 
5.  FAKTOR EKONOMI (INVESTASI BESAR DAN HARUS 

DISUKAI KONSUMEN) 

•  PERMASALAHAN DALAM MERANCANG PRODUK: 
•  KURANGNYA PEMAHAMAN TERHADAP TIM 
•  KONSISTENSI TERHADAP SASARAN PROYEK 

KESELURUHAN 
•  KEKURANGAN SUMBER DAYA 
•  REPRESENTASI YANG KURANG BAGIK DARI 

BERBAGAI ANGGOTA TIM YANG BERASAL DARI 
BERBAGAI DISIPLIN ILMU 

•  FASE PEMBUATAN PRODUK BARU 
FASE 0 

PERENCANAAN 

FASE 1 
PENGEMBANGAN 

KONSEP 

FASE 4 
PERANCANGAN 

RINCI 

FASE 3 
PERANCANGAN 

TINGKATAN 
SISTEM 

FASE 5 
PELUNCURAN 

PRODUK 
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AKTIFITAS INDENTIGIKASI KEBUTUHAN PELANGGAN 

Identifikasi 
kebutuhan 
Pelanggan 

Menetapkan 
spesifikasi 

Dan 
Targetnya 

Menguji 
Konsep 
Produk 

Mendesain 
Konsep-

konsep Produk 

Menetapkan 
Spesifikasi 

Produk 
Rencana Alur 

pengembangan  

Proses Analisa Ekonomis Produk 

Benchmark produk kompetitor 

Membangun model pengujian dan prototype produk 

LIMA TAHAP IDENTIFIKASI 

• Mengumpulkan data mentah dari pelanggan 
• Menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan 

pelanggan 
• Mengorganisasi kebutuhan menjadi beberapa 

hierarki, yaitu kebutuhan primer sekunder dan jika 
diperlukan tertier 
• Menetapkan derajat kepentingan relatif setiap 

kebutuhan 
• Menganalisa hasil dan proses 

Pernyataan misi  

•  Deskripsi produk 
•  Sasaran bisnis produk (kapan diluncurkan, margin 

kotor brp?, perebutan pangsa pasar kapan? 
•  Pasar utama 
•  Pasar sekunder 
•  Asumsi 
•  Pihak yang terkait 

Mengumpulkan data dari pelanggan 

•  Menciptakan jalur informasi yang berkualitas dari 
pelanggan, melalui 

1.  Wawancara 
2.  Kelompok fokus 
3.  Observasi produk pada saat digunakan 
4.  Surveu tertulis 
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Seni menampilkan data kebutuhan pelanggan 

•  Kapan dan mengapa anda menggunakan produk ini? 
•  Ceritakan pengalaman menarik anda ketika menggunakan 

produk ini 
•  Apa yang anda sukai dari produk ini? 
•  Apa yang tidak anda sukai dari produk yang sekarang? 
•  Hal-hal apa yang anda pertimbangkan ketika membeli produk 

ini? 
•  Apa perbaikan yang ingin anda lakukan terhadap produk ini? 

Wawancara yang efektif 
•  Biarkan wawancara mengalir apa adanya 
• Gunakan alat visual atau alat peraga 
•  Hindari hipotesa awal tentang teknologi produk 
•  Hindari hipotesa awal tentang teknologi produk 
•  Biarkan pelanggan mendemonstrasikan produk atau 

tugas-tugas tertentu yang  berhubungan dengan 
produk 
•  Amati informasi non verbal 

IMPORTANT Principles  

FASE 0 
PERENCANAAN 

FASE 1 
PENGEMBANGAN 

KONSEP 

FASE 4 
PERANCANGAN 

RINCI 

FASE 3 
PERANCANGAN 

TINGKATAN 
SISTEM 

FASE 5 
PELUNCURAN 

PRODUK 
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BAB VII  
Positioning Penawaran Pasar 
Sepanjang Daur Hidup Produk 

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

33 

Back Ground 
�  Perubahan adalah the law of nature 
�  Pasar berubah dari waktu - ke waktu 
�  Pesaing juga menerapkan strategi perang pemasaran yang mengikuti 

perkembangan 
�  Pembeli semakin peka harga dan semakin kaya pilihan 
�  Penawaran harus selalu di-differensiasi dari penawaran pesaing agar 

unggul melalui : 
�  Ciri dan manfaat baru 
�  Nilai tambah baru 
�  Strategi harga dan promosi baru 
�  dll 

�  Pesaing cenderung meniru strategi dan penawaran yang berhasil 
�  Keuntungan bersaing sering bersifat jangka pendek 
�  Oleh karenanya differensiasi dan positioning harus dilakukan secara 

terus-menerus sepanjang daur hidup produk 

34 

Melakukan differensiasi 
� Mendefinisikan model nilai pelanggan 

�  Mendaftar seluruh faktor dan atribut produk yang mempengaruhi 
persepsi nilai pelanggan 

� Membentuk hierarki nilai pelanggan 
�  Menempatkan tiap faktor pada salah satu dari 4 kelompok : 

�  Dasar (basic) 
�  Diharapkan (expexted) 
�  Diinginkan (desired) 
�  Tak terantisipasi (unanticipated) 

� Menentukan paket nilai pelanggan 
�  Memilih kombinasi sebagai paket yang bisa ditawarkan pada para 

pelanggan agar unggul yang meliputi : 
�  produk berwujud dan tak berwujud  
�  Pengalaman 
�  Hasil pemikiran 

35 

Terminologi 

36 

� Differensiasi : 
� Tindakan merancang serangkaian perbedaan yang 

significant untuk membedakan tawaran perusahaan dengan 
tawaran pesaing. 

� Positioning : 
� Tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan 

sehingga menempati suatu posisi yang terbedakan (diantara 
pesaing) di dalam benak pelanggan sasarannya. 
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Matriks keunggulan kompetitif BCG 

37 

sedikit banyak 
Industri volume 

"  Sedikit potensi keunggulan kompetitif –  
   ukuran besar 
"  profitabilitas bekorelasi dengan ukuran   
   perusahaan dan pangsa pasar 
"  contoh : industri peralatan konstruksi 

Industri terspesialisasi 
"  Banyak peluang keunggulan kompe- 
   titif – keuntungan masing-2 tinggi 
"  Perusahaan kecil dapat sama  
   menguntungkan dengan persh. Besar 
"  contoh : persh. Produsen mesin khusus 

Industri mati langkah 
"  Sedikit potensi keunggulan kompetitif  
   dan masing-masing berukuran kecil 
"  Profitabilitas tidak terkait dengan  
   pangsa pasar perusahaan 
"  Contoh : industri baja 

Industri terspesialisasi 
"  Persh-2 didalamnya memiliki banyak  
   peluang differensiasi tapi keunggulan  
   kompetitif yang kecil 
"  Profitabilitas tdk berhubngan dg ukuran 
"  Contoh : restoran 

K
ec

il 
 

B
es

ar
  

U
ku

ra
n 

ke
un

gg
ul

an
  

Jumlah keunggulan kompetitif yang tersedia 

Variabel Differensiasi 

Produk  Pelayanan Personalia  Saluran  Citra  
"  Bentuk  
"  Keistime- 
    waan 
"  Kinerja  
"  Kesesuaian 
"  Daya tahan 
"  Keandalan 
"  Mudah  
   diperbaiki 
"  Gaya 
"  Disain 

"  Kemudahan  
   pemesanan 
"  Pengiriman 
"  pemasangan 
"  Pelatihan  
   pelanggan 
"  Konsultasi  
   pelanggan 
"  pmeliharaan  
"  Perbaikan 
"  Keramahan  
"  Keluhan dan  
   saran 

"  Kemampuan  
"  Kesopanan 
"  Dapat  
   dipercaya 
"  Dapat  
   diandalkan 
"  Cepat  
    tanggap 
"  Komunikasi 

"  Cakupan 
"  Keahlian 
"  Kinerja 

"  Lambang 
"  Media 
"  Atmosfir 
"  Peristiwa 

38 

Mengembangkan dan Mengkomunikasikan 
positioning 

•  Penting  
à Perbedaan memberi manfaat yang bernilai tinggi bagi cukup 
     banyak pembeli 

•  Terbedakan (distinctive) 
à Perbedaan ditawarkan melalui cara yang khusus 

•  Unggul 
à  Perbedaan itu lebih unggul dibandingkan cara-cara lain untuk  
     mendapatkan suatu manfaat tertentu 

•  Dimiliki satu pihak 
à Perbedaan itu tidak mudah ditiru pihak pesaing 

•  Terjangkau 
à Pembeli mampu membayar perbedaan tersebut 

•  Menguntungkan 
à Perusahaan dapat memperoleh laba dari perbedaan tersebut 

39 

Kriteria differensiasi Positioning ala Ries & Trout 
•  Produk terkenal memiliki posisi tersendiri di benak 

konsumen 
•  Produk yang berada dibawahnya (runner up dan 

seterusnya) hanya memiliki 4 pilihan strategi : 
▫  Memperkuat posisinya sendiri di benak konsumen 
▫  Mencari dan merebut posisi baru yang belum 

ditempati 
▫  Menggeser (deposition) atau mengubah (reposition) 

posisi pasar 
▫  Strategi kelompok eksklusif 

40 
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Strategi promosi differensiasi 
�  Setiap merek harus menemukan satu atribut yang menggambarkan 

kekuatan terbesarnya dan memuji produknya sendiri sebagai yang 
terbaik / yang “nomor satu” 

�  Posisi “nomor satu” yang paling umum : 

�  Single benefit positioning adalah yang terjelas dan terbaik 
�  Double/multiple benefit positioning diterapkan jika banyak 

pesaing 
�  Semakin banyak atribut yang ditonjolkan semakin besar resiko 

kehilangan penentuan posisi yang jelas 

41 

–  Kualitas terbaik 
–  Harga termurah 
–  Nilai terbaik 
–  Paling aman 
–  Paling andal 

–  Paling inovatif 
–  Paling canggih 
–  Paling cepat 
–  Paling ramah 
–  Pelayanan terbaik dll 

 

Strategi promosi differensiasi 
�  Empat kesalahan utama positioning : 

�  Penentuan posisi yang kurang 
�  Penentuan posisi yang berlebihan 
�  Penentuan posisi yang membingungkan 
�  Penentuan posisi yang meragukan 

�  Strategi utama positioning : 
�  Penentuan posisi menurut atribut 
�  Penentuan posisi menurut manfaat 
�  Penentuan posisi menurut penggunaan / penerapan 
�  Penentuan posisi menurut pemakai 
�  Penentuan posisi menurut pesaing 
�  Penentuan posisi menurut kategori produk 
�  Penentuan posisi mutu / harga 

42 

Menentukan keunggulan bersaing 

Keungggul-
an bersaing 

Posisi  
Perushaan 

Posisi  
Pesaing 

Pentingnya 
memper-

baiki posisi 
 

(H – M – L) 

Keterjang-
kauan dan 
kecepatan 

 
(H – M – L) 

Kemampu-
an pesaing 
memper- 

baiki posisi 
(H – M – L) 

Tindakan 
yang 

direkomen-
dasikan 

TEKNO-
LOGI 8 8 L L M PERTA-

HANKAN 

BIAYA 6 8 H M M MONITOR 

MUTU  8 6 L L H MONITOR 

PELAYAN
AN 4 3 H H L INVESTAS

I 

43 

Menkomunikasikan positioning perusahaan 
•  Setelah menentukan strategi posisi yang jelas, positioning harus 

dikomunikasikan secara efektif 
•  Kualitas juga bisa diukomunikasikan melalui elemen pemasaran 

yang lain seperti : 
▫  Harga yang mahal 
▫  Kemasan yang elegan dan mewah 
▫  Distribusi  
▫  Iklan dan promosi 

•  Reputasi perusahaan manufaktur juga memengaruhi citranya 
•  Terlalu sering promosi melalui obral bisa menurunkan citra 
•  Salah pilih saluran distribusi bisamerusak citra 
•  Salah kemasan juga bisam merusak citra dll 

44 
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Berbagai kasus siklus hidup produk 
•  Kategori produk 

•  Bentuk produk 

•  Produk 

•  Produk bermerek 

45 

" Memiliki siklus hidup paling 
panjang 

" Banyak yang berada dalam 
tahap matang dalam waktu tak 
terbatas 

" Pertumbuhan produk engikuti 
pertumbuhan penduduk 

" Contoh kategori matang : rokok, 
surat kabar,  

" Contoh katregori pertumbuhan : 
mesin fax, ponsel, air mineral 

46 

Berbagai kasus siklus hidup produk 

" Kategori produk 

"   Bentuk produk 

" Produk 

" Produk bermerek 

" Lebih mengikuti siklus 
hidup produk yang standar 

" Contoh : mesin ketik 
manual maupun elektrrik 

47 

Berbagai kasus siklus hidup produk 

" Kategori produk 

" Bentuk produk 

"   Produk 

" Produk bermerek 

" Mungkin mengikuti siklus hidup 
yang standar atau salah satu 
bentuk yang lain 

" Contoh : produk mie anak mas, 
chitato dll 

48 

Berbagai kasus siklus hidup produk 

" Kategori produk 

" Bentuk produk 

" Produk 

"   Produk bermerek 

" Dapat memiliki siklus hidup yang 
pendek atau panjang 

" Beberapa merek yang memiliki 
siklus hidup yang panjang 
bahkan merek tersebut bisa 
dikembangkan untuk sebuah lini 
produk dengan berbagai kategori 
produk baru  
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Konsep Siklus Hidup Produk 

•  Produk memiliki umur terbatas 
•  Penjualan produk sepanjang tahap/masa hidup 

produk yang berbeda memiliki tantangan yang 
berbeda 
•  Laba naik dan turun pada berbagai tahap selama 

siklus hidup produk 
•  Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, 

manufaktur, pembelian, dan SDM yang berbeda 
sepanjang tahap siklus hidupnya 

49 

Konsep siklus hidup 

50 

perkenalan pertumbuhan kemapanan penurunan 

TIME 

Penjualan 

laba 

Bentuk siklus hidup yang lain 

51 

 Pola pertumbuhan – 
 kemerosotan 
kemapanan 

 Pola siklus-siklus  
berulang 

 Pola 
berlekuk 

Gaya, Mode dan keisengan 

52 

 Pola gaya  Pola mode  Pola keisengan 
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Strategi pemasaran sepanjang siklus hidup 
produk 
•  Tahap perkenalan 

•  Tahap pertumbuhan 

•  Tahap kematangan 

•  Tahap penurunan 

 

•  Rapid skimming 

•  Slow skimming 

•  Rapid penetration 

•  Slow penetration 

53 54 

Strategi pemasaran sepanjang 
siklus hidup produk 

" Tahap perkenalan 

"   Tahap pertumbuhan 

" Tahap kematangan 

" Tahap penurunan 

 

" Ditandai dengan :  
–  Peningkatan penjualan 
–  Harga turun atau tetap 
–  Rasio promosi -penjualan 

menurun 
–  Laba meningkat 

" Strategi : 
–  Meningkatkan kualitas produk 
–  Mengembangkan produk 
–  Memasuki segmen baru 
–  Product preference advertising 
–  Menurunkan harga 

55 

Strategi pemasaran sepanjang 
siklus hidup produk 

" Tahap perkenalan 

" Tahap pertumbuhan 

"   Tahap kematangan 

" Tahap penurunan 

 

" Fase-fase : 
–  Kedewasaan bertumbuh 
–  Kedewasaan Stabil 
–  Kedewasaan Menurun 

" Ciri-ciri : 
–  Perlambatan pertumbuhan 

penjualan 
–  Kelebihan kapasitas 
–  Ketatnya persaingan dan 

perebutan relung 
–  Sering diatasi dengan penurunan 

harga 
–  Meningkatkan iklan 
–  Meningkatkan litbang 

Strategi tahap kedewasaan 

• Modifikasi pasar 
 
• Modifikasi produk 
 
• Modifikasi 

marketing mix 

•  Memperluas jumlah pemakai 
merek 
▫  Menarik yang bukan pemakai 
▫  Memasuki segmen baru 
▫  Memenangkan pelanggan pesaing 

•  Meningkatkan pemakaian pada 
pelanggan : 
▫  Meminta pelanggan menggunakan 

produk tersebut lebih sering 
▫  Meminta pelanggan 

menggunakanp roduk lebih 
banyak 

▫  Menemukan penggunaan baru 
dari produk 

56 
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57 

Strategi tahap kedewasaan 

" Modifikasi pasar 
 

"   Modifikasi produk 
 
" Modifikasi 

marketing mix 

" Strategi peningkatan 
kualitas produk 

" Strategi peningkatan 
keistimewaan 

" Strategi peningkatan 
gaya 

58 

Strategi tahap kedewasaan 

" Modifikasi pasar 
 

" Modifikasi produk 
 
"   Modifikasi 

marketing mix 

" Modifikasi harga  
" Modifikasi distribusi  
" Modifikasi iklan 
" Modifikasi promosi 
" Penjualan personal 
" pelayanan 

59 

Strategi pemasaran sepanjang 
siklus hidup produk 

" Tahap perkenalan 

" Tahap pertumbuhan 

" Tahap kematangan 

"   Tahap penurunan 

 
" Meningkatkan investasi  
" Mempertahankan 

investasi hingga ada 
kepastian 

" Mengurangi level 
investasi secara selektif 

" Memerah perusahaan  
" Melepas bisnis 

seceatnya 

Evolusi Pasar 

•  Tahap kemunculan 

•  Tahap pertumbuhan 

•  Tahap kedewasaan 

•  Tahap penurunan 

•  Sebelum terbentuk berujud pasar 
laten 
▫  Kemudian menjadi pasar 

preferensi tersebar 
▫  Pilihan bagi pemasar : 

�  Strategi relung tunggal 
�  Strategi relung ganda 
�  Strategi pasar massal 

60 
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61 

Evolusi Pasar 

" Tahap kemunculan 

"   Tahap pertumbuhan 

" Tahap kedewasaan 

" Tahap penurunan 

" Jika pertumbuhan 
memuaskan berbagai 
perusahaan baru akan 
memasuki pasar 

" Dimana perusahaan 
berikut akan memasuki 
pasar : 
–  Strategi relung tunggal 
–  Disamping pesaing 

pertama 
–  Strategi relung ganda 

62 

Evolusi Pasar 

" Tahap kemunculan 

" Tahap pertumbuhan 

"   Tahap kedewasaan 

" Tahap penurunan 

" Tingkat persaingan 
tinggi 

" Muncul fragmentasi 
pasar 

" Bisa diikuti oleh 
konsolidasi pasar 

" Pasar dewasa berayun 
dari fragmentasi ke 
konsolidasi 

63 

Evolusi Pasar 

" Tahap kemunculan 

" Tahap pertumbuhan 

" Tahap kedewasaan 

"   Tahap penurunan 

" Permintaan berkurang 
" Bisa karena totalkp 

ermintaan penduduk 
yang berkurang atau 
karena perkembangan 
teknologi 

" Siklus hidup baru akan 
muncul 


