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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan usaha yang sangat ketat dalam bidang ekonomi mendorong 

pengusaha-pengusaha menciptakan produk baru sehingga menghasilkan berbagai 

jenis barang dalam jumlah yang semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang berubah. Dalam kondisi seperti itu semua produk yang 

dihasilkan harus bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar sehingga dapat 

menyebabkan perusahaan mengalami penurunan omset dan keuntungannya.  

Untuk menghadapi persaingan sedemikian ketat, para pengusaha harus 

mampu berinovasi untuk mengembangkan produknya dan lebih efektif dari pada 

para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pasar sasaran (Kotler, 2002:22). Dengan produk baru tersebut, para 

pengusaha akan dapat mempertahankan usahanya dan mampu meningkatkan 

penjualannya untuk menghasilkan laba pada tingkat tertentu.  

Apabila pengusaha hanya sekedar memperebutkan dan bersaing di masa 

kini, hal itu tidak akan memberi manfaat dan keuntungan yang maksimal karena 

persaingan tersebut hanya terbatas dalam memperebutkan satu pangsa pasar yang 

tetap. Untuk melayani pangsa pasar yang lain atau untuk meningkatkan volume 

penjualan makan para pengusaha harus menciptakan produk baru. Banyaknya 

persentase kategori produk baru dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel. 1 

Persentase Jenis Produk Baru 

 

Jenis Produk baru Persentase 

a. Produk baru bagi dunia (new to the world 

products) 

 

10 

b. Lini produk baru (new product line) 20 

c. Perluasan lini (line extension) 26 

d. Penyempurnaan terhadap produk yang sudah ada 

(improvements to existing products) 

 

26 

e. Penempatan kembali produk yang sudah ada 

(repositioning) 

 

7 

f. Pengurangan Biaya (cost reductions) 

 

11 

 Sumber : Chandra (2001:112) 

Enam kategori pada tabel diatas ini dapat terjadi karena dilatarbelakangi 

produk yang telah ada selama ini rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera 

konsumen, teknologi baru, serta peningkatan persaingan. Pengusaha sebaiknya 

selalu memahami perubahan perilaku konsumennya sehingga diperlukan adanya 

desain produk baru berupa bentuk, mutu, ukuran, kemasan, rasanya sesuai dengan 

yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen  

Salah satu cara untuk memenangkan persaingan dalam mencapai tujuan 

para pengusaha di bidang pemasaran adalah dengan mengembangkan produk baru 

misalnya pada pengusaha keripik tempe yang berusaha memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumennya dengan cara menciptakan produk baru. Dalam 

mengembangkan produk baru ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan 

antara lain yaitu permunculan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian 

konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, 



 3

pengujian pasar dan komersialisasi. Pengembangan produk merupakan salah satu 

gejala yang diakibatkan oleh berubahnya selera konsumen sebelum melakukan 

pembelian, biasanya konsumen melakukan perbandingan terlebih dahulu pada 

produk sejenis yang dihasilkan oleh tiap-tiap perusahaan baik dalam mutu 

maupun harga dari produk tersebut.  

Hal tersebut dikarenakan konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli 

produk dari perusahaan mana saja sesuai dengan selera dan keinginan yang dapat 

memuaskan kebutuhannya. Oleh karena itu pengembangan produk sangatlah 

penting dan merupakan salah satu usaha perusahaan dalam memenuhi selera 

konsumen. dengan pengembangan produk diharapkan bisa menempatkan produk 

di pasar sasaran sejajar atau lebih tinggi dari pasar saingan yang lain, sehingga 

dapat mencapai keuntungan maksimal. 

Para pengusaha dapat melakukan pengembangan produk, seperti ukuran 

kemasan, rasa dan kualitas keripik tempe dari yang semula berbentuk persegi 

panjang sekarang dihasilkan keripik tempe berbentuk bulat tipis, rasa dan kualitas 

keripik tempe yang sebelumnya kurang gurih atau tidak gurih, sekarang dihasilkan 

keripik tempe dengan rasa yang gurih dan tahan dalam beberapa bulan. 

Kemasannya terbuat dari plastik transparan yang menarik dan menggunakan 

merek sehingga dapat melindungi, memudahkan penyimpanan dan 

mempromosikan produk.  

Hal ini merupakan salah satu penerapan kebijaksanaan terhadap produk 

karena mereka juga berorientasi pada pemasaran yaitu dengan mengganti produk 
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lama dan menghasilkan produk baru untuk kebutuhan pasar. Kebijaksanaan ini 

juga meningkatkan volume penjualan dan untuk menarik pelangan baru.  

Pada hakikatnya produk terdiri dari bagian-bagian yang terdiri dari inti 

produk, wujud produk dan produk yang disempurnakan. Beberapa bagian-bagian 

tersebut mencakup bentuk, rasa, mutu, ukuran dan kemasannya yang 

mempengaruhi selera konsumen dalam membeli suatu produk. Apalagi bagi suatu 

produk yang menjadi ciri khas atau ikon dari suatu daerah tertentu misalnya 

keripik tempe dari Malang. Berdasarkan pentingnya pengembangan produk bagi 

kelangsungan usaha para pengusaha dalam persaingan yang begitu ketat maka 

pengusaha-pengusaha tersebut harus semakin aktif dalam memasarkan produknya. 

Dari uraian diatas dapat diangkat suatu kegiatan pengembangan produk 

tersebut dengan judul ”Analisis tahap pengembangan produk baru pada 

pengusaha keripik tempe yang berlokasi di daerah Sanan Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan 

masalah yaitu, bagaimanakah para pengusaha keripik tempe yang berlokasi di 

Daerah Sanan Malang melakukan tahap-tahap pengembangan produk baru? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang ditelti 

sehingga masalah yang diteliti tidak meluas dan mempermudah peneliti dalam 

menganalisa permasalahan. Pembatasan masalahnya pada pengusaha keripik 
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tempe di daerah Sanan Malang yang yang sudah terdaftar pada profil pengrajin 

keripik tempe Primkopti (Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia) 

“Bangkit Usaha” di Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kota 

Malang. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan: 

Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tahap-tahap 

pengembangan produk baru yang dilakukan para pengusaha keripik 

tempe di daerah Sanan Malang. 

2. Kegunaan: 

a. Bagi Pengusaha 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan 

pengusaha dalam mengembangkan produknya. 

b. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan dan 

referensi bagi pihak-pihak lain yang memerlukan penelitian di bidang 

yang sama. 

c. Bagi pemerintah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan dan 

referensi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang 

mendorong perkembangan industri keripik tempe khususnya dan industri 

kecil lain di kota Malang pada umumnya. 

 


