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MATERI 2 

 KONSEP PRODUK 

 

Proses perencanaan produk dilakukan sebelum suatu proyek pengembangan produk 

secara formal disetujui, sumber daya yang penting dipakai dan sebelum tim pengembangan yang 

besar dibentuk. Perencanaan produk merupakan suatu kegiatan yang mempertimbangkan 

portofolio suatu proyek, sehingga suatu organisasi dapat mengikuti dan menentukan bagian apa 

dari proyek yang akan diikuti selama periode tertentu. Rencana produk mengidentifikasi 

portofolio produk-produk yang dikembangkan oleh organisasi dan waktu pengenalannya ke 

pasar. Rencana produk secara teratur diperbarui agar mencerminkan adanya perubahan dalam 

lingkungan persaingan, teknologi, dan informasi keberhasilan produk yang sudah ada. Rencana 

produk dikembangkan dengan memprediksi sasaran perusahaan, kemampuan, batasan, dan 

lingkungan persaingan. Memutuskan perencanaan produk melibatkan manajemen senior 

organisasi dan memakan waktu bertahun-tahun atau beberapa waktu dari setiap tahun. 

 

Dalam merancang konsep produk, hal – hal yang perlu diperhatikan antara lain : 

1. Bahan baku 

 Bahan baku meupakan bahan utama penyusun hasil olahan berupa hasil pertanian, 

peternakan & perikanan sehingga menghasilkan produk baru.  

 Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih bahan baku antara lain : 

1. Spesifikasi & beberapa sifat bahan baku. Kualitas bahan baku  akan mempengaruhi mutu 

produk itu sendiri, bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan.  

2. Ketetapan jumlah. Pabrik yg telah jalan sudah tahu berapa produksi tiap hari, berdasar 

pasar atau pesanan. Untuk persediaan bergantung pada kondisi bahan baku.  

3. Variasi musiman. Variasi bahan mentah perlu dipahami & untuk peracangan harus 

tersedia angka yg menggambarkan variasi tiap bahan (tabel atau grafik).  

4. Teknik menguasai variasi bahan baku, misalnya : tata tanam disesuaikan dgn umur 

ekonomis tanaman.  

5. Kompetisi penggunaan bahan baku. Untuk menentukan jumlah yg tersedia perlu data 

yang terpercaya, berapa jumlah yg diperlukan & variasi jumlah yg digunakan. 
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2. Proses perencanaan produk 

 Dalam proses perencanaan produk, kita harus memperhatikan aspek-aspek demi tercapainya 

tujuan proyek tersebut. Aspek-aspek tersebut antara lain : 

1. Mengidentifikasi Peluang. Ide untuk produk baru dapat berasal dari pemasaran dan 

penjualan personil, penelitian dan organisasi pengembangan teknologi, tim 

pengembangan produk saat ini, dan manufaktur dan organisasi operasi. 

2. Evaluasi dan Memprioritaskan Proyek 

a. Kompetitif strategi, yang meliputi : (1) Teknologi dan biaya kepemimpinan, (2) Fokus 

pada pelanggan dan (3) Tiruan 

b. Segmentasi Pasar 

c. Teknologi Lintasan 

d. Produk Landasan Perencanaan 

e. Mengevaluasi Peluang Produk Baru 

f. Menyeimbangkan Portofolio 

3.  Evaluasi Peluang Produk Baru 

 Kriteria evaluasi yang meliputi (1) Ukuran pasar (unit/tahun x harga), (2) Tingkat 

pertumbuhan pasar (%/tahun), (3) Intensitas persaingan (jumlah dan kekuatan pesaing), 

(4) Kedalaman pengetahuan thd pasar yang ada, (5) Kedalaman pengetahuan terhadap 

teknologi yang ada, (6) Kesesuaian dgn produk lain dari perusahaan, (7) Kesesuaian 

dgn kemampuan perusahaan, (8) Potensi untuk mendapatkan paten, atau rahasia 

perdagangan, (9) Eksistensi produk unggulan perusahaan 

4. Perencanaan Pra Proyek Lengkap 

 Laporan misi yang meliputi : penjelasan singkat tentang produk, kunci tujuan bisnis, 

target pasar untuk produk, dan asumsi serta kendala yang membimbing upaya 

pengembangan 

 Asumsi dan kendala tentang pabrik, layanan, dan enviroments 

 Staffing dan aktivitas perencanaan lain 

 Pernyataan misi yang meliputi deskripsi produk, kunci tujuan bisnis, pasar primer, 

pasar sekunder, asumsi dan kendala, serta stakeholder 

 Mengalokasikan sumber dan waktu rencana 

a. Alokasi sumber daya 
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b. Proyek waktu (waktu pengenalan produk, teknologi kesiapan, pasar kesiapan, dan 

kompetisi) 

c. Produk rencana 

 Refleksikan pada hasil dan proses, dengan tujuan : 

a. Untuk mendukung strategi bersaing dari perusahaan 

b. Untuk mengatasi peluang saat penting yang dihadapi perusahaan 

c. Kecukupan total sumber daya untuk mengejar strategi bersaing perusahaan 

d. Meningkatkan proses perencanaan produk 

e. Konsistensi elemen dari pernyataan misi 

Tahapan proses pengembangan produk baru :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Karakteristik produk 

Menurut Cooper, R. ada 15 pelajaran untuk suksesnya program produk baru yaitu: 

1. Produknya unik dan unggul. 

Artinya, produknya “berbeda”, memberi manfaat unik, dan berasio nilai tinggi untuk 

konsumen. 

2. Sangat berorientasi pasar. 

Dipengaruhi oleh pengetahuan tentang keadaan pasar (market driven) dan proses 

pengembangan produk baru berfokus pada konsumen. 

3. Berwawasan pasar internasional. 

Dengan melihat pada keadaan internasional maka disain produk, pengembangannya, dan 

target pemasarannnya, akan menghadirkan inovasi produk yang terdepan. 
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4. Lebih banyak melakukan persiapan sebelum produk dikembangkan. 

5. Perumusan dengan tajam definisi / konsep produk pada awal dari proses. 

6. Pelansiran produk yang dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan dengan baik. 

Rencana pemasaran yang mapan untuk pelansiran produk adalah inti dari keberhasilan. 

7. Struktur, disain dan iklim organisasi yang tepat. 

8. Dukungan manajemen puncak tidak menjamin sukses, walaupun bermanfaat. 

9. Adanya sinergi sangat penting, proyek yang “asing” cenderung gagal. 

10. Produk yang ditujukan ke pasar yang menarik akan berjalan lebih baik.  

Daya tarik pasar adalah kriteria utama dalam seleksi produk. 

11. Suksesnya produk baru dapat diduga. 

Profil produk yang unggul dapat dipakai sebagai kriteria seleksi produk baru. 

12. Suksesnya produk baru dapat dikendalikan. 

Perlu lebih ditekankan adanya kebutuhan untuk kelengkapan, konsekuen, dan kualitas 

dalam pelaksanaan. 

13. Sumberdaya dan sarana harus tersedia. 

14. Kecepatan adalah segala-galanya, namun harus tanpa mengorbankan kualitas dalam 

pelaksanaannya. 

15. Perusahaan yang menjalankan pengembangan produk baru secara bertahap dan 

menggunakan konsep pengembangan produk dengan pedoman permainannya secara 

disiplin, akan lebih berhasil. 

 

4. Kemasan 

Kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah 

(container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu produk (William J. Santon dalam Yohanes 

Lamarto (1996:276)). Kemasan tidak hanya sebagai pembungkus bagi produk, tetapi lebih dari 

itu merupakan identitas untuk membedakan produk-produk yang dihasilkan dari  perusahaan 

lain. Dengan identitas khusus produk tertentu akan lebih mudah dikenal konsumen dan pada 

gilirannya tentu akan memudahkan pada saat pembelian produk tersebut.  
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4.1 Fungsi Kemasan  

Fungsi kemasan sekarang tidak hanya untuk melindungi produk dari kerusakan, namun kemasan 

pun harus mampu menarik perhatian konsumen baik kenyamanan dalam membawa, membuka, 

menutup dan menyimpan kemasan tersebut. Menurut Suyitno Kamarjani (1996:6-7) 

menyebutkan beberapa fungsi kemasan sebagai berikut:  

a) Melindungi produk dari kerusakan fisik dan kontaminasi sehingga dengan demikian dapat 

sampai ke konsumen dalam keadaan baik.  

b) Sebagai alat penakar dan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen 

mengenai pemakaian, penyimpanan, dibuka, dan ditutup kembali, serta mudah pula untuk 

dibuang atau dimanfaatkan lagi.  

c) Sebagai alat promosi, desain, bentuk, corak dan warna yang menarik sehingga produk 

tersebut memiliki kemampuan untuk menjajakan diri sendiri terkait manfaat dan citra 

produk. 

d) Sebagai media informasi dari pihak produsen kepada konsumen mengenai nama dan 

alamat produsen dan pernyataan yang sudah rusak.  

 

4.2 Tingkatan Kemasan 

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong dalam Alexander Sindoro (1995:473) Kemasan 

dibagi tiga tingkatan yaitu:  

1.Kemasan Primer yaitu wadah kemasan yang langsung menyentuh produk yang bersangkutan  

2.Kemasan sekunder yaitu mengacu pada bahan yang melindungi kemasan primer dan dibuang 

kalau produk tersebut hendak digunakan.  

3.Kemasan pengiriman, yaitu mengacu pada kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, 

identifikasi atau transportasi.  

 

4.3 Unsur Kemasan 

Disamping syarat-syarat di atas, kemasan pun memiliki unsur-unsur yang harus tetap 

diperhatikan, sehingga menarik perhatian konsumen. Adapun unsur-unsur menurut Philip Kotler 

dan Gary Amstrong dalam Alexander Sindro(1995:474) adalah sebagai berikut:  
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1) Ukuran  

Ukuran produk yang ditetapkan oleh perusahaan pada dasarnya merupakan suatu 

keputusan pemasaran setelah melaui beberapa riset.  

2) Warna, Apabila akan memilih bahan kemasan yang sesuai, desainer harus mampu 

memahami karakter fisik dan kimia dari produk yang akan dikemas.  

3) Bahan, bentuk kemasan yang unik akan memudahkan identifikasi konsumen terhadap 

suatu produk yang nantinya akan memperkuat identitas merek produk tersebut.  

4) Bentuk,warna merupakan salah satu unsur yang menghasilkan daya tarik visual dan pada 

kenyataannya warna lebih berdaya tarik emosi dari pada akal  

5) Gambar, gambar yang baik dan jelas akan meningkatkan tingkat keingatan  

merek di benak konsumen.  

6) Tanda Merek, suatu nama dan atau simbol yang dimaksudkan untuk membedakan sebuah 

produk barang atau jasa dari produk-produk lain.  

7) Label, pesan informatif tertulis yang harus berdasarkan kepada fakta tentang suatu 

produk.  

8) Komposisi bahan yang digunakan dan Jumlah masing-masing bahan.  

9) Manfaat produk  

10) Kapan produk akan kadaluarsa  

11) Harga produk  

12) Jaminan mutu dari produsen  

13) Kemungkinan efek samping  

14) Cara penggunaan yang tepat 

 

Tugas  

1. Berdasarkan hasil brainstorming dan peluang usaha, buatlah suatu produk berbasis agroindustri 

dan jelaskan potensi bahan bakunya (Laporan 2.1). 

2. Gunakan tahapan proses perencanaan produk baru (Laporan 2.2). 

3. Deskripsikan karakteristik produk anda (Laporan 2.3). 

4. Buat kemasan untuk produk anda dan jelaskan unsur kemasan anda (Laporan 2.4). 

5. Diskusikan di kelas hasil kerja masing-masing kelompok. 

 


