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Merancang Produk

Dalam merancang produk yang akan dibuat 

harus memperhatikan:

• informasi pasar

• kualitas produk yang akan dibuat/jual

• Kebiasaan konsumen, etika, dan sosial 

budayanya

• Perubahan teknologi
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Untuk Produk Tradisional

• Adakah Informasi Pasar?

• Adakah standar kualitas produk?

• Bagaimana kebiasaan konsumen? Juga etika 

dan sosial budaya?

• Adakah perubahan teknologi yang 

mendukung dan menghambat.

Kategori produk

• Mengikuti yang sudah ada

• Merintis kategori baru

• Bergabung dengan kategori yang ada 

dengan suatu perubahan.

• Bagaimana dengan produk anda?
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Merek

• Merek yang menarik dikembangkan untuk 

suatu kategori minat bagi perusahaan.

• Pemberian merek menjadi aspek penting 

dari keberhasilan komunikasi (barang 

kemasan).

• Merek penting untuk melindungi produk 

dan menghadapi persaingan.

Lingkungan Kompetitif
• Produk baru hidup atau mati

karena hal yang membuatnya
berbeda. 

• Pengembangan jangan
berkonsentrasi untuk
meningkatkan model pesaingnya.

• Bila perbedaan diketahui sebagai
keunggulan, maka hal tersebut
memberikan suatu keunggulan

• “Menjadi baru dan berbeda “ atau
“menjadi baru dan lebih baik”
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Kemasan

• Kemasan menjadi simbol dari produk

• Kemasan harus menarik ketika ditampilkan 

di rak toko.

• Pengujian dapat dilakukan secara visual 

untuk mengetahui  posisi kemasan dianatar 

kemasan lain dari sisi pelanggan.

Komunikasi Lingkungan

• Produk harus menggugah  perhatian dan 

memberi informasi.

• Promosi produk yang menunjukkan 

pentingnya produk anda bagi konsumen.

• Bandingkan  dengan produk pesaing.

• Siapkah produk anda untuk ini?
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Identifikasi kebutuhan pelanggan

• Mengumpulkan data mentah pelanggan

• Menginterpretasikan data mentah menjadi 
kebutuhan pelanggan

• Mengorganisasikan kebutuhan menjadi 
beberapa hierarki, yaitu kebutuhan primer, 
sekunder dan (jika perlu) tersier

• Menetapkan derajad kepentingan relatif 
setiap kebutuhan

• Menganalisis hasil dan proses
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Customer Needs

• Customer Needs=Product Opportunity Gap

• SET factors: Social-Economic-Technology
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Adoption New Tech+ICT in Product&Process
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Produk yang sukses

• Sukses menurut sudut pandang investor

• Sukses

– Finansial

– Brand image

• Sukses

– Produk harus memiliki fitur dan bentuk yang oleh 

customers dipandang berguna, berdaya guna dan 

sangat diinginkan.

– Berdaya jual tinggi: memberikan profit
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Kualitas Produk

• Seberapa bagus produk yang dihasilkan?

• Apakah telah sesuai dengan 
kebutuhan/memuaskan customers/users?

• Apakah produk tsb cukup robust dan reliabel?

• Kualitas produk terefleksi dalam 

– marketshare (berapa % market yang dapat diperoleh?)

– Suatu harga yang akan dibayar oleh customers (maukah 
customer membeli dengan harga tsb?) 
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Siapa Perancang&Pengembang Produk?

• Pengembangan produk adalah suatu kegiatan 
interdisipliner yang memerlukan kontribusi dari 
semua fungsi yang ada dalam perusahaan.

• Umumnya melibatkan 3 fungsi utama yang ada 
dalam perusahaan yaitu:
– Pemasaran (Marketing)

– Desain (Design)

– Manufaktur (Manufacturing)

• Produk dirancang dan dikembangkan oleh sebuah 
TEAM
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Apa yang akan anda perbuat?

• Semua tergantung anda, maju mundurnya 

negara kita ada ditangan generasi muda.

• Maka jangan berhenti atau berputus asa 

ketika melihat ketidak pastian.

• Melangkah terus jadikan diri anda sebagai 

jalan menuju kepastian.

• Selamat berkarya.


