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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori

Untuk menunjang proses penelitian yang dilakukan terdapat beberapa 

teori yang mendukung penelitian tersebut. Adapun landasan teori yang 

digunakan yakni sebagai berikut: 

1. Produk

a. Pengertian Produk

Dalam mengembangkan sebuah program untuk mencapai pasar 

yang diinginkan, sebuah perusahaan harus memulai dengan produk atau 

jasa yang dirancang untuk memuaskan keinginan konsumen. Produk 

tidak hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja melainkan juga 

sesuatu yang tidak berwujud. Selain itu, produk juga penting demi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut (Laksana, 2008:67) produk merupakan segala sesuatu 

baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada 

konsumen untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya. 

Produk juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke dalam pasar untuk memuaskan suatu keinginan/semua 

kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, 

tempat, properti, organisasi, informasi dan ide (Kotler dan Keller, 

2009:4).
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Dari penjabaran teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

produk secara umum merupakan suatu barang nyata maupun tidak 

nyata yang dapat dijual demi memenuhi kebutuhan konsumen. Produk 

yang dikeluarkan perusahaan tidak hanya sekedar memuaskan 

kebutuhan, akan tetapi juga bertujuan untuk memuaskan keinginan 

konsumen. 

b. Siklus Hidup Produk 

Pada prinsipnya, hampir setiap produk di dunia mengalami siklus 

hidup produk. Siklus hidup dari suatu produk merupakan 

perkembangan dalam pemasaran untuk menguraikan berapa lama suatu 

produk tersebut hidup dalam pasar. Oleh karena itu, mengerti dan 

memahami konsep Siklus Hidup Produk atau Product Life Cycle ini 

merupakan suatu hal yang penting bagi setiap produsen untuk 

memproduksi dan memasarkan produknya. 

Perancangan yang baik membutuhkan input dari berbagi sisi 

dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Hal ini berkaitan erat dengan 

Siklus Hidup Produk tersebut seperti terlihat pada gambar berikut 

(Ishak A, 2010:27) : 

 
Sumber: Ishak A, (2010:27) 

Gambar 2.1. Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) 
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Tahap I adalah tahap pengenalan. Pada tahap ini suatu produk 

baru diperkenalkan kepada konsumen melalui uji coba pemasaran. 

Berbagai promosi dilakukan untuk memperkenalkan produk tersebut. 

Dengan demikian biaya yang dikeluarkan akan lebih besar 

dibandingkan pendapatan yang diperoleh.  

Pada tahap II, yang merupakan tahap pertumbuhan dengan 

percepatan, penjualan produk akan meningkat pesat. Hal ini disebabkan 

oleh respon konsumen terhadap produk tersebut sudah semakin positif. 

Pada tahap ini pendapatan yang diperoleh juga sangat besar. 

Tahap III merupakan tahap pendewasaan. Pada tahap ini 

penjualan produk akan mencapai titik kejenuhan dimana penjualan 

produk hanya berkisar pada suatu titik tertentu. Umumnya cara-cara 

promosipun tidak akan bisa untuk mendongkrak tingkat penjualan. 

Terakhir adalah tahap IV yakni tahap kemunduran dan akhir dari 

produk tersebut. Jika produsen tidak berupaya melakukan inovasi maka 

produk tersebut akan mati begitu saja. Selain itu, hal ini juga dapat 

disebabkan oleh produk yang kalah bersaing dengan competitor. 

Dari Siklus Hidup Produk tersebut terlihat bahwa perancangan 

produk memang sangat diperlukan untuk menjaga agar produk tersebut 

tetap eksis di pasaran. Jika dilihat dari Siklus Hidup Produk tersebut 

maka perancangan produk harus dilakukan pada saat produk berada 

pada Tahap II, yaitu tahap pertumbuhan dengan percepatan, karena 



10 

 

 

 

pada tahap ini produk akan mengalami tingkat penjualan yang sangat 

pesat dan produsen akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. 

Maka sebaiknya sebagian keuntungan tersebut dialokasikan untuk 

keperluan proses perancangan. Dengan demikian pada saat produk 

berada pada Tahap IV maka produk baru siap untuk diluncurkan guna 

menggantikan produk yang lama sehingga kelangsungan hidup produk 

tetap terjaga. Tahap perancangan produk pada Siklus Hidup Produk 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

      
Sumber: Ishak A, (2010:27) 

Gambar 2.2. Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) dan Masa 

Perancangan Produk 

Dari penjabaran di atas, kesimpulan yang didapat bahwa siklus 

hidup produk terjadi hampir di setiap produk. Oleh karena itu, 

perancangan dan pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen 

untuk mempertahankan serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, 

mendesainnya, sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk 

tersebut. Perencanaan yang baik akan menghasilkan produk unggulan 

yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan customer.  
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2. Pengembangan Produk 

a. Pengertian Pengembangan Produk   

Pengembangan produk dan inovasi merupakan sebuah hal penting 

yang dibutuhkan perusahaan. Adanya pesaing diluar perusahaan 

menjadi satu alasan perusahaan tersebut didirikan. Maka dari itu, proses 

ini penting agar perusahaan mempunyai produk yang berbeda dengan 

pesaing dan memiliki keunggulan yang menonjol, sehingga membuat 

orang tertarik dengan produknya. 

Kotler dan Amstrong (2008:309), menjelaskan pengembangan 

produk adalah mengembangkan konsep produk menjadi produk nyata 

untuk dapat di ubah menjadi produk yang bisa dikerjakan. 

Pengembangan produk merupakan strategi pemasaran yang 

memerlukan penciptaan produk baru yang dapat dipasarkan, proses 

merubah aplikasi untuk teknologi baru ke dalam produk yang dapat 

dipasarkan. Pengertian pengembangan produk meliputi: 

1) Produk baru, yaitu: 

a) Produk yang benar-benar inovatif dan unik 

b) Produk pengganti yang berbeda dari produk yang sudah ada 

c) Produk imitative, yaitu produk yang baru bagi perusahaan tertentu 

tetapi bukan baru di dalam pasar 

d) Produk yang menggunakan bahan baku baru sama sekali 

2) Pengembangan produk: 

a) Riset pemasaran 
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b) Rekayasa 

c) Desain 

3) Modifikasi produk, yaitu memperbaiki produk yang sudah ada yang 

meliputi kualitas, fitur, dan style yang tujuannya meningkatkan 

penjualan. Modifikasi produk menciptakan tiga dimensi, yaitu: 

a) Perbaikan mutu (quality improvement) 

b) Perbaikan ciri-ciri khusus (feature improvement) 

c) Perbaikan gaya (style improvement) 

4) Merchandising, yaitu semua aktivitas perencanaan baik dari 

produsen maupun pedagang yang dimaksudkan untuk menyesuaikan 

antara produk-produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar. 

Dari penjabaran di atas maka kesimpulan yang didapat yakni 

pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan 

terhadap produk yang sudah ada sekaligus proses pencarian inovasi 

untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan 

mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. 

b. Sistem Pengembangan Produk 

Strategi produk yang efektif mengaitkan keputusan produk 

dengan fungsi bisnis lainnya, seperti R&D, teknis, pemasaran dan 

keuangan. Perusahaan membutuhkan dana untuk pengembangan 

produk, pemahaman pasar, dan keahlian tertentu. Sistem pengmbangan 

produk akan menentukan tidak hanya kesuksesan produk saja, tetapi 

juga masa depan perusahaan. Dalam sistem ini, pilihan produk 
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mengalami serangkaian tahapan, masing-masing memiliki kriteria 

penyaringan dan evaluasinya, namun menyediakan arus informasi yang 

terus-menerus bagi langkah sebelumnya. 

Pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada 

dukungan dari bagian lain dari perusahaan, tetapi juga bergantung pada 

intgrasi yang sukses dari 10 keputusan MO. Mengidentifikasi produk-

produk yang sepertinya akan memperoleh pangsa pasar, efektivitas 

biaya, dan meraih keuntungan, namun sangat sulit untuk diproduksi 

akan cenderung lebih mengarahkan perusahaan pada kegagalan dari 

pada kesuksesan (Heizer dan Render, 2016).   

c. Strategi Pengembangan Produk 

Dalam pengembangan produk dilaksanakan suatu proses 

penemuan ide untuk barang dan jasa termasuk merubah, menambah, 

atau merumuskan kembali sebagian dari sifat-sifat pokok yang sudah 

ada dalam segi corak, merek dan kuantitas. Tujuannya adalah untuk 

lebih meningkatkan penjualan, memenuhi usaha menemukan barang 

baru yang lebih baik, serta melaksanakan aktivitas-aktivitas dari teknik 

penelitian, perekayasaan dan perancangan produk.  

Berikut ini terdapat beberapa strategi seperti yang dikemukaan 

oleh (Swastha, 2010:29-30), yaitu: 

1) Memperbaiki bentuk-bentuk yang telah ada. Dalam strategi ini 

perusahaan tetap menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada 

untuk membuat variasi baru dari produknya. 
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2) Memperluas lini produk. Semua ditunjukan untuk menawarkan lebih 

banyak alternatif pilihan kepada pembeli tentang produknya. 

3) Menambah model yang ada. Disini perusahaan menambah beberapa 

variasi baru pada produknya. 

4) Meniru strategi pesaing. Beberapa pengusaha berpendapat bahwa 

hubungan antara biaya pengembangan produk dengan laba yang 

akan diperoleh pada waktu mendatang adalah tidak pasti. 

5) Menambah produk yang tidak ada kaitannya dengan lini yang ada. 

Strategi ini dianggap mahal karena produk baru sering menggunakan 

proses produksi baru, demikian juga fasilitas-fasilitas untuk promosi 

dan distribusinya. 

Dari penjabaran di atas, disimpulkan bahwa setiap perusahaan 

harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. 

Hal ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap 

tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan serta 

menarik konsumen baru.  

d. Faktor Penghambat Pengembangan Produk 

Pada saat melakukan pengembangan produk selalu ada hambatan 

yang dialami oleh perusahaan baik lingkup internal maupun eksternal. 

Pengembangan produk tidak hanya mengakibatkan keberuntungan 

semata namun juga memiliki resiko kegagalan. Hambatan yang dialami 

juga berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan tersebut.  
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Pertumbuhan dan keuntungan perusahaan akan terganggu tanpa 

tindakan pengembangan produk yang agresif demi memenuhi 

kebutuhan pasar. Berikut faktor-faktor yang menghambat suatu 

perusahaan melakukan pengembangan produk menurut (Kotler dan 

Keller, 2009:283): 

1) Kelangkaan ide penting pada wilayah tertentu. Mungkin hanya 

sedikit cara tersisa untuk meningkatkan beberapa produk dasar. 

2) Pasar yang terfragmentasi. Perusahaan harus mengarahkan produk 

mereka pada segmen pasar yang lebih kecil, dan ini berarti penjualan 

dan laba lebih rendah untuk setiap produk. 

3) Batasan sosial dan pemerintah. Produk harus memuaskan keamanan 

konsumen dan ramah lingkungan. 

4) Biaya pengembangan. Perusahaan biasanya harus menghasilkan 

banyak ide untuk menemukan satu nilai kelayakan pengembangan 

dan sering menghadapi tingginya biaya manufaktur, dan pemasaran. 

5) Kelangkaan modal. Beberapa perusahaan memiliki ide bagus, tetapi 

tidak dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk meneliti dan 

meluncurkannya. 

6) Waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Perusahaan 

harus mempelajari bagaimana cara memadatkan waktu 

pengembangan dengan menggunakan teknik baru, mitra strategis, uji 

konsep dini, dan perencanaan pemasaran yang bagus. 
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Dari beberapa faktor penghambat pengembangan produk di atas, 

dapat disimpulkan bahwa faktor mayoritas berasal dari dalam 

perusahaan. Oleh karna itu, sebelum melakukan pengembangan produk 

sebaiknya perusahaan memperhatikan beberapa faktor penting tersebut. 

Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat menghindari resiko 

kegagalan yang mungkin terjadi.  

3. Tahapan Pengembangan Produk 

Pengembangan produk baru bukan merupakan hal yang mudah 

bagi perusahaan yang menjalankannya. Proses pengembangan produk 

untuk setiap perusahaan juga berbeda, tergantung produk serta tingkat 

kompleksitasnya, dan umumnya kegiatan-kegiatan ini lebih 

membutuhkan daya analisis intelektual dan manajemen organisasi. 

Proses pengembangan produk yang terstruktur serta terdefinisi dengan 

baik, sangat diperlukan perusahaan dalam merancang produk-produk 

yang akan dijual ke pasar. Berikut merupakan tahapan pengembangan 

produk baru yang dikemukakan oleh (Kotler dan Keller, 2009:287-

306): 

1) Penciptaan Ide 

Proses pengembangan produk baru dimulai dengan pencarian 

ide. Ide produk baru bisa berasal dari interaksi dengan berbagai 

kelompok dan menggunakan teknik yang menghasilkan kreativitas. 

Untuk menghasilkan arus ide-ide baru yang berkesinambungan, 
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perusahaan harus dengan agresif menggali banyak sumber-sumber 

gagasan.  

2) Penyaringan Ide 

Tujuan dari penyaringan adalah untuk menciptakan sejumlah 

ide-ide yang baik dan mengesampingkan yang jelek sedini mungkin 

dan membuang ide yang buruk seawal mungkin. Ide yang dapat 

bertahan disaring lebih lanjut menggunakan proses pemeringkatan 

sederhana dan jika manajemen merasa bahwa ide produk amat cocok 

dengan keterampilan pemasaran dan pengalaman pemasaran maka 

perusahaan akan meningkatkan peringkat ide produk secara 

keseluruhan.  

3) Pengembangan dan Pengujian Konsep 

Ide yang menarik harus disempurnakan menjadi konsep 

produk yang dapat diuji. Kita dapat membedakan antara ide produk, 

konsep produk, dan citra produk. Ide produk adalah ide untuk 

produk dimana perusahaan dapat melihat kemungkinan produk dapat 

ditawarkan ke pasar. Konsep produk adalah versi terinci dari suatu 

ide yang dinyatakan dalam istilah-istilah yang berarti bagi 

konsumen. citra produk adalah gambaran tertentu yang konsumen 

peroleh dari suatu produk actual atau potensial.  

Dalam pengujian konsep mensyaratkan bahwa berbagai konsep 

produk diuji pada kelompok konsumen sasaran yang tepat, kemudian 

reaksi konsumen tersebut dikumpulkan. Konsep-konsep ini dapat 
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disajikan secara simbolis atau secara fisik. Jika konsep yang diuji 

semakin menyerupai produk akhir, pengujian konsep ini dapat 

semakin diandalkan. 

4) Pengembangan Strategi Pemasaran 

Setelah uji konsep berhasil, manajer produk baru akan 

mengembangkan rencana strategis tiga bagian awal untuk 

memperkenalkan produk baru ke pasar, yaitu: 

a) Bagian pertama 

Menggambarkan ukuran pasar sasaran, struktur, dan 

perilaku; positioning produk yang direncanakan, lalu penjuala, 

pangsa pasar, dan tujuan laba yang dicari dalam beberapa tahun 

pertama. 

b) Bagian kedua 

Mengikhtisarkan rencana harga produk, strategi distribusi, 

dan anggaran pemasaran yang direncanakan selama tahun 

pertama. 

c) Bagian ketiga 

Rencana strategi pemasaran menggambarkan tujuan 

penjualan dan laba jangka panjang serta strategi bauran 

pemasaran sepanjang waktu. 

5) Analisa Bisnis 

Setelah manajemen mengembangkan konsep produk dan 

strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis 
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dari proposal. Manajemen harus mempersiapkan penjualan, biaya, 

dan proyeksi laba untuk menentukan apakah mereka memuaskan 

tujuan perusahaan. Jika iya, konsep dapat beralih ke tahap 

pengembangan. 

6) Pengembangan Produk 

Jika konsep produk dapat melewati ujian bisnis, konsep ini 

berlanjut ke litbang untuk dikembangkan menjadi suatu produk fisik. 

Selanjutnya ke bagian produksi untuk dibuat, diberi merek dan 

kemasan yang menarik. 

7) Pengujian Pasar 

Setelah manajemen puas dengan kinerja fungsional dan 

psikologis, produk siap dikemas dengan nama merek dan kemasan 

dalam uji pasar. Dalam pengaturan autentik, pemasar dapat 

mempelajari seberapa besar pasar yang ada dan bagaimana 

konsumen dan penyalur bereaksi untuk menangani, menggunakan, 

dan membeli kembali produk.  

8) Tahap Komersialisasi 

Memperkenalkan produk baru ke pasar merupakan kegiatan 

penyelesaian rencana pemasaran, pengkoordinasian kegiatan 

perkenalan dengan fungsi-fungsi bisnis, pelaksanaan strategi 

pemasaran serta pengontrolan peluncuran produk.   

Seperti penjelasan di atas, bahwa tahapan pengambangan produk 

merupakan langkah yang diambil untuk merancang dan melahirkan 
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produk yang inovatif. Sebagian besar perusahaan yang sukses memiliki 

beberapa jenis proses pengembangan produk formal dan terstruktur 

dengan baik. 

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi dalam 

menunjang penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai 

tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Dalam 

hal ini peneliti telah melakukan berbagai pencarian refrensi penelitian tentang 

pengembangan produk dengan berbagai metode yaitu metode tahapan 

pengembangan produk dan Quality Function Deployment (QFD). 

1. Pengembangan produk menggunakan metode tahapan pengembangan 

produk 

Pengembangan produk memiliki berbagai refrensi yang digunakan 

sebagai acuan dalam sebuah perusahaan guna memberikan nilai tambah 

terhadap produk yang sudah ada. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Soekesi, dkk (2011) dengan judul Tahapan Pengembangan Produk 

Konveksi Berbahan Dasar Batik pada Klaster Batik Pasirsari Pekalongan. 

Alat analisis yang digunakan adalah tahapan pengembangan produk 

dimana terdapat 4 langkah yang dilakukan, yaitu: pencarian gagasan, 

desain produk awal (prototype), pengujian prototype, dan desain akhir. 

Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa pengembangan produk yang 

dilakukan sudah sesuai kriteria yang diinginkan perusahaan dengan produk 

akhir berupa pakaian batik dengan berbagai motif. 
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Penggunaan metode tahapan pengembangan produk juga pernah 

dilakukan oleh Tresnati dan Sundaya (2012) berjudul Pengembangan 

Produk Baru Batik Kontemporer Studi Kasus Belajar Dari Hasan Batik 

Bandung. Penelitian ini berfokus pada proses pengembangan produk dan 

dampaknya terhadap volume penjualan. Alat analisis yang digunakan 

yakni tahapan pengembangan produk batik yang terdiri dari survei pasar, 

persiapan perancangan, pemalaman, tahap fiksasi, pengeringan, pelodoran, 

penyelesaian, komersialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasan 

Batik melakukan tahapan pengembangan produk batik dan tahap awal 

berimplikasi kenaikan biaya per unit, namun selanjutnya menampilkan 

biaya produksi yang efisien. 

Pada zaman modern ini pengembangan produk juga dilakukan 

dengan menerapkan berbagai ide kreatif untuk memberikan nilai tambah 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Wisesa dan Nugraha (2015) 

berjudul Pemanfaatan Limbah Kain Batik untuk Pengembangan Produk 

Aksesoris Fashion. Alat analisis yang digunakan yakni pengembangan 

produk serta analisa berdasarkan nilai (value analysis). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggabungan material lain perlu dipertimbangkan 

untuk memperkuat identitas lokal serta perlu pendekatan berkala kepada 

UKM untuk mengerti trend fashion yang sedang berkembang. 
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2. Pengembangan produk dengan menggunakan metode Quality Function 

Deployment (QFD) 

Pada umumnya masyarakat menyukai produk-produk yang unik 

dan modern. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Noviana dan Hastanto 

(2014) dengan judul Penerapan Metode Quality Function Deployment 

(QFD) untuk Pengembangan Desain Motif Batik Khas Kalimantan Timur. 

Hasil akhir penelitian menunjukkan pengembangan desain motif batik 

mengacu pada unsur-unsur berkaitan dengan ragam hias khas suku asli 

Kalimantan Timur yang dipadukan dengan unsur modern.  

Kemajuan teknologi yang semakin pesat berdampak pada 

persaingan bisnis yang memberikan peluang besar kepada konsumen 

untuk menuntut produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang 

bersaing. Seperti penelitian yang dilakukan Poedjioetami dan Prabowo 

berjudul Desain Quality Function Deployment untuk Pengembangan Batik 

Tulis di Pacitan. Tujuannya adalah melakukan suatu pengembangan 

produk yang nantinya akan meningkatkan kualitas produk, dengan 

menganalisis atribut yang melekat pada produk. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat sebelas atribut yang diutamakan konsumen yaitu: 

bahan baku utama yang kuat dan tahan lama, tidak luntur, halus, nyaman 

dipakai, corak menarik, rapi, banyak pilihan warna, mempunyai ciri khas, 

mudah perawatannya, motif modern dan klasik lentur, serta harga 

terjangkau. 
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Beberapa jurnal yang telah dijelaskan diatas merupakan hasil penelitian 

terdahulu yang dijadikan refrensi. Dari berbagai jurnal tersebut ditarik 

keismpulan, bahwa pengembangan produk yang dilakukan dengan 

mengunakan tahapan pengembangan produk lebih baik digunakan jika 

penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memenuhi keinginan 

konsumen terhadap produk baru. Dengan adanya beberapa jurnal yang telah 

dijadikan sebagai refensi, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dalam 

beberapa jurnal. 

Persamaan yang dapat diangkat dari beberapa refrensi jurnal penelitian 

tersebut adalah pembahasan tentang pengembangan produk yang dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu, penerapan 

unsur-unsur modern pada saat pengembangan produk juga dilakukan pada 

setiap penelitian. Persamaan lain juga dapat dilihat pada objek penelitian 

yaitu pada perusahaan batik. 

Perbedaan yang ada terletak pada metode yang digunakan pada setiap 

penelitian. Pada penelitian terdahulu diatas terdapat dua metode yang 

dijadikan refrensi yakni metode tahapan pengembangan produk dan metode 

Quality Function Deployment (QFD). Langkah-langkah yang dilakukan 

berbeda meskipun menggunakan metode yang sama. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal 

yang penting menurut Sugiyono (2016).  Konsep pemikiran pada penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller (2009) dan Malau H. (2017). Diolah. 

Gambar 2.4. Skema Kerangka Pemikiran 

        Tahapan pengembangan produk: 

Produk Awal 

(Kain Batik) 
Produk Baru 

Gagasan atau Ide 

- Kebutuhan pelanggan 

- Inovasi 

 

- 
       Seleksi Gagasan 

- Gagasan pengembangan 

- Jumlah daya tarik 

- Peringkat daya tarik 

 

- 
       Desain Produk 

- Tren produk 

- Sketsa produk 

- Bahan baku 

- Desain akhir 

 

- 
  Uji Coba Konsep 

- Kelaikan pasar 

 

-   Prototipe 

- Prosedur produk 

 

- 
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Kerangka pikir di atas menjelaskan tentang proses pengembangan 

produk pada home industry Batik Lumbung Bondowoso. Dari gambar 

tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan pengembangan produk 

yang perlu dilakukan untuk menghasilkan produk baru sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Tahapan tersebut diantaranya gagasan atau ide, seleksi gagasan, 

desain produk, uji coba konsep dan prototipe. Pada proses pencarian gagasan 

bertujuan untuk mencari ide atau gagasan produk yang ingin dikembangkan. 

Kemudian dilanjutkan dengan seleksi ide yakni bertujuan untuk menyaring 

ide atau gagasan yang telah diperoleh sebelumnya untuk mendapatkan hasil 

yang potensial.  

Tahap desain produk merupakan tahap dimana dibuatlah konsep atau 

rancangan dari detail-detail produk yang akan dikembangkan. Tahap terakhir 

adalah uji coba konsep yang telah dibuat sebelumnya untuk mengetahui 

apakah produk yang dikembangkan dikatakan berhasil dan dapat diterima 

oleh masyarakat. Dan terakhir adalah prototipe dimana pada tahap ini produk 

dibuat dalam bentuk dan ukuran yang sesungguhnya atau berupa sampel 

sebelum di produksi dalam jumlah massal. [Kotler dan Keller (2009) dan 

Malau H. (2017). Diolah] 

 


