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III,PENGEMBANGAN
PRODUKBARU
LAIN BARANGLAIN CARANYA

PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha yang negara yang
lebih I
cukup kompleks dewasa ini dibandingkan
dengantahun-t
negara-negara dunia ketiga yang lalu sebelumterjadi re
(berkembang)industrinya mulai dan penurunanhargaminyak
menunjukkanperkembangan
dan gas bumi.Hal ini tercermin
F
yang
kemajuan
pesat, ber- APBN 1986/1997turunraia-r
barengan dengan itu kondisi % bila dibandingkan den
ekonomiduniasemakinlesudan APBN1985/1986
yanglalu.
runyamakibalresesiekonomi.
Suatu upaya yang dilak
Suatu pertanyaanmendasar peme-rintahadalahmeningk
harus diajukan adalah apakah ekspormatadagangandari se
suasa-na dunia usaha harus non minyak dan gas b
berhenti aiau mandeg, tanpa nampaknya sektor ini sed
inovasi-inovasi
baru untuk men- dipacusedemikian
rupa,sehin
jawabannya.
cari
Kondisi ini diharapkan dapat memb
berlaku pula bagi Indonesia, mengurangideposilopenerim
dimana kita harus berpacu negara. Sudah barang t(
dengan kelesuan-kelesuan
eko- upaya ini melibatkan se
nomi tersebut,sebab sekali kita swasta, walaupun menga
mendorong percepatan per- suatu dilema ekonomi bi
tumbuhan ekonomi dengan tinggi, tentu saja sektor sw
dorongan yang cukup besar, harus bertindakrasionalur
makabila kild berhenti,kib akan mengupayakanadanya efisk
mundur beberapa langkah, dalam arti
seluas-lua
sehinggapertumbuhanekonomi Efisiensi yang dilaksan
yang pernah kita capai menjadi perusahaan bukan saja da
tidakbermakna.
penghematan biaya, te
Indonesia pada periode diupayakanefisiensipenggun
yang
lalu
mengandalkanbarang,dengan pengemba
penerimaandevisa dari sektor produk baru, sehinggapro
minyak dan gas bumi serta yang ditawarkan bermac
komoditikayu,sekarangsemua- macam tipe dan bermac
nya merosot, pada akhirnya macampenggunaannya.
berakibatpada pola penerimaan

PRODUK
BARU
NCARANYA
LUAN

Dalamdunia usaha yang lingkungan ini dan sekaligus
penuh persainganini, tuntutan memfor-mulasikan
dalam renpengembanganproduk baru cana-rencana pengembangan
adalah mendesak. Hal ini produkbaru.
cepatnya
Dalam rangka pengemdisebabkan oleh
perubahansituasi dan kondisi bangan produk baru perlu
lingkungan, baik lingkungan diketahui bahwa setiap jenis
sama
dalam maupun lingkunganluar barang/produk tidak
perusahaan.
vr'aktu
Agaknyaperusahaan polanya,
hal ini menyangkut
mengalami kesulitan dalam dan teknologiyang digunakan
perubahanIingkung- serta dampak investasi pada
mendeteksi
an, terutama ling-kunganluar perusahaan
cukupberarti,karena
perusahaan,
sepertiteknologidan pengembangan produk baru
pemerin- memerlukan
berbagaikebijaksanaan
investasiyang tidak
tah yang mempunyaidampak sedikitjumlahnya.OIehkarenaitu
yang sangat besar terhadap pengembangan produk baru
perusa-haan.
Di sampingitu yang adalah mutlak dilaksanakan.
penting
tidakkalah
adalahadanya Berangkat dari berbagai hal di
pergeseran
selerakonsumendan atas, maka penulistertarikuntuk
pergeseran
nilaiyang ada dalam mengupastopik pengembangan
masyarakat.Hal ini menuntut produk baru: "lain barang lain
pengusaha
untuktanggapdalam caranya secara teoritis praktis".
melihat perubahan-perubahan

egara yang lebih kecil
ibandingkan
dengantahun-tahun
ang lalu sebelumterjadi resesi
anpenurunan
hargaminyakdan
pada
as bumi.Hal ini tercermin
turuntala-tala7
,PBN1986/1997
6, bila dibandingkandengan
yanglalu.
.PBN1985/1986
Suatuupayayang dilakukan
eme-rintah
adalahmeningkatkan
kspormatadagangandari sektor
on minyak dan gas bumi,
ampaknyaseldor ini sedang
rupa,sehingga
ipacusedemikian
iharapkan dapat membantu
depositopenerimaan
rengurangi
egara. Sudah barang tentu
paya ini melibatkan sektor
,vasta, walaupun mengalami
KONSEPTEORITIK
Jatu dilema ekonomi biaya
'rggi,tentu saja seKor slYasta
ngembangan produk baru.
arus bertindakrasionaluntuk A. Pengertian
Produk
penulis mengajukan
Banyak
adanya efisiensi
engupayakan
Di kalangan masyarakat
pengertian tentang produk,
alam arti
seluas-luasnya. kltayang sangatmajemukini,
yang
namun penulis mengambil
flsiensi
dilaksanakan
banyak kerancuan istilahsatusebagaipedoman
analisis
:rusahaanbukan saja dalam
istilah dan pengertian, sepengertian
produk
dari
adalah
)nghematan biaya, tetapi
hinggasering terjadikekaburW.J. Stanton dalam Basu
penggunaan
upayakan
efisiensi
an pengertian,begitu juga
Swasta,Dh. dan lrawan(1985)
pengembangan
lrang, dengan
dalamistilahpemasaran.
'oduk baru, sehinggaproduk
e6ha^ei
harik,'t
Pada makalahsingkatini
rng ditawarkan bermacampenulismencobamemaparkan "Produk adalah suatu sifat
acam tipe dan bermacamyang kompleks baik dapat
beberapa pengertiandasar,
acampenggunaannya.
diraba, termasuk bungkus,
sebagai landasan untuk
,,€rgdi
yr rru.e
menelaah lebih jauh pe-

perusahaan dan pengscer,
pelayananperusahaandan
pengecer,
yang diterimaoleh
pembeli untuk memuaskan
keinginanataukebutuhannya".
Berangkatdari pengertian
produk di atas, maka segala
usaha dalam pengembangan
produk baru dapat dilaksanakan baik secara nyata
maupun tidak nyata dalam
rangkamemuaskankebutuhan
konsumen.Barangdan jasa
yang dihasilkanoleh suatu
perusahaan
Dermacammacam bentuk. rasa dan
tujuan penggunaanya.
Hal ini
disebabkanberbagaidimensi
sesuaidengankebutuhan
dan
keinginan.
kon-sumen,
dimensi
waku dan tujuanpenggunaan
barangsangat mempengaruhi
konsumen dalam menilai
produk. Menurut tujuan
pemakaian barang, pada
pokoknyadibagi dua kategori,
yaitu barang konsumsi dan
barang industri, dengan
kategori ini maka dalam
pengembanganproduk baru
perbedaanmengalami
perbedaandalam pendekalan
danteknologiyangdigunakan.
Pengertian
ProdukBaru
pengertian
Sebagaimana
produk, pengertian produk
baru juga mengalamikerancuan,unfuk itu perlu penulis
tengahkansebagai landasan
berpikirlebih lanjut. Banyak

penulis mengemukakan
pengertian produk baru, Basu
SwastaDh. Dan lrawan(1985)
memberikan pengertian sebagai berikue "Produk baru
dapat didefi-nisikan sebagai
barangdan jasa yang pada
pokoknya berbeda dengan
produkyang telah dipasarkan
olehsebuahoe-rusahaan".
Definisi tersebut dipandang sangat luas sehingga
dapat menimbulkan pengyang sangat
ertian-pengertian
berbeda, oleh karena itu
perlulahkiranya kita tenlukan
kriteria tentang produk baru.
Termasukkriteriaprodukbaru
d i s i n ia d a l a h :
a. Produk yang betul-betul
baru, tidak ada produk
substitusinya, misalnya
obat kanker.Dalam kriteria
ini termasukpula produkproduk yang penggantiannya sangat berbeda,
misalnya tenaga nuklir
menggantikantenaga air
dan diesel untuk oembangkittenagalistrik.
b. Produk yang sama jenisnya, dengan model baru,
sebagai conloh mobil
ToyotaKiiangtahun 1982.
c. Produk tiruan yang baru
bagi pasar,misalnyasabun
cap Bangaudan sabun B
29.

tnulismengemukakan
peng_
Iran produk baru. Basu
C. Proses pengembangan
pro_ menghantui
parapengusaha
kita,
,r€shDh. Dan kawan(19g5)
dukBaru
tragisnya
banyakpengusaha
yang
emberikanpengertian sel
Suafuperhnyaanyangsangat menunggudan tidak membuat
tgai berjkut: ,'produk baru
adalahmengapadan strategi untuk mengem-bangkan
pat dideli-nisikansebagai mendasar
untukapa pengembangan
produk produk barunya,setelahitu baru
rrangdan Jasa yang pada
yangada?Ba.angkali
produk,
jawabannya murar mengembangkan
'koknya berbeda dengan
mereka
kebanyakan melihat
sesuaidenoan
odul(yang telah dipasarkan oermacam-macam
apakah
pengusaha
orientasi
lain sudah
dan
tujuan
yang
heniak
)hsebuah
pe-rusahaan'.
berhasil
produk
dengan
barunva
Definisitersebut dipan_ dicapai dari proses pengem- Sudah barang
pengembangan
produk
tentu
dalim
baru.
ng sangatluas sehingga
pengembangan
produk
bangan
produk
menujL
baru sangat erat
pat menimbulkanpeng_
keber-hasilan
atau gagal hal ini
huoungannya denqan siklus
mn-pengertian
yang sangal
disebabkan
oleh
kehidupan
faktorkeberun_
barang, menurut
Ib€da, oleh karena itu
tungan,
keahliandan penafsiran
rlulahkiranyakih tentukan Roland Polli dan Victor Coak terhadap
informasi
yangada.
dalam
Basu Swasta Dh. dan
teriatentang produk baru.
Untuk membantu menjawab
kawan (1985) bahwa produk
Imasukkriteriaprodukbaru
per-tanyaan
di atas mengurangi
mengalami
tahap-tahap
perkenal;iniadalah:
gagal,
resrko
maka dapat
Produk yang betul-betul an, pertumbuhandan kemun_ drungkapkan
berbagai
duran.
tahap
baru, tidak ada produk
seoagat proses pengembangan
Dari
siklus
kehidupan
barano
substitusinya, misalnva
dapat diketahui bahwa produkl produksebagai
berikut:
obatkanker.Dalamkriteiia
produk
kitr beradadalam tahap
ini termasukpuh produk_
mana,
dengan
diketahuinya
posisi a. Tahappenyaringan
proout(yang penggantianPada tahap ini bermacam_
produk
maka dapat diambil
nya sangat berbeda,
.
macam ide yang masuk
berbagaikebijaksanaan,
terutama
mrsatnya tenaga nuklir
diadakan
penya-ringan,
meng-hadapi
pesaing
ide_ide
yangmasuk
menggantikantenaga air
tersebutdapatber-sumberdari
da]am
pasaran
perusahaan,
dan diesel untuk pem_
dalam perusahaan sendiri
sehtngga siklus kehidupan
bangkit
tenagalistrik.
maupunluarperusahaan.
perusahaan
rroduk yang sama jenismeniadilebihpendek,
b.
Tahapanalisabisnis
untuk
itu perlu pemikiran
lya, denganmodel baru,
Dari ide-ide yang ada, maka
pengembangan
produkbaru.
reDagat contoh mobil
perlu
dianalisadari segi bisnis,
Dalamrangkapengembangan
Toyota
KUangtahun1982.
apakah bisnis
pro-duk.
kebanyakkan
tersebut
troduk tiruan yang
pengusaha
baru
mempunyai
xfia..btngung,
kemam-puan
laba
terulamatentang
Egrpasar,misalnyasabun
atau
tidak.
loe-tde
pengembangan.
Dari
ap Bangaudan sabunB
mendapatkan
ide, c. Tahappengembangan
9.
Ianl
Dari ide-ide yang ada perlu
bagarmanaide-ide yang ada
dikembangkanlebih spesifik
dfofmulaslkan dalam beniuk
atau
program nyata dan hasilnva
khusus yang lebih
mendalam,kemudiandiban_
bagaimana?. pertanyaan ini

nampak sedikit perubah
dimana produk yang ditawa
kan beranekaragam baik ra
bentuk, model dan sebaga
nya.
Kalauditelusuri
lebihjau
barangyang ada di sekelil
kita, hampir kesemuan
produk baru. Suatu ilustr
klasik yaitu disektorminuma
dulu kitakenaldengan limu
diproduksioleh perusaha
perusahaan kecil (indus
kecil) atau industri ruma
sekara
tangga
hpi
hampir
lenya
kenyataannya
prduks
tersingkir oleh
minuman
merek
in-ternasio
D. Pengembangan Produk
seperticoca cola, funta,sprit
Baru di lndonesia
dan sebagainya. Agakny
Setelah kjh mengetahui
ironis, iapi ini adala
sedikit gambaran tentang
kenyataan!Hal ini merupak
produk dan pengembangan dampakdari diundangkan
produk baru, maka perlu
undang-undangPenanam
ditelaah pula bagaimana
ModalAsing (P.MA) 1967da
di Indonesia.
kondisinya
Undang-Undang Penanam
Bila ditelusuri sejarah
Modal Dalam Negeri (PMDN
bangsa kita sejak zaman
1968. Dalam waktu singk
kemerdekaan1945-1965dan
merek-merekinternasionalir
kita bandingkan dengan
dapat menyapubersihmere
zaman 1965-1985 maka
merek lokal (limun) dala
perubahanbanyak terjadi
waktuyang relatifsingkat,kira
peru-bahan yang sangat
kira dua sampai tiga tahu
dekade
mendasar. Pada
saja, pada akhirnya tida
kemerdekaan produk-produk dapat berkutik sama seka
yang ada sangat terbatas
satu persatu hilang da
macamnya, kalaupun ada
peredaran.
produk
sudahdapatdipastikan
Bagi para pengu=ha kit
tersebut produk impor,
(pengusahakecil),dalam pe
sementaraitu sejakordebarau
ngembangan produk bar
dingkan satu sama lainnya,
manayanglebihtepat.
d. Tahappengujian
Pada tahap ini semua ide
harus diuji, baik
uji
laboratorium maupun uji
pemasaran
sehinggadidapatkan produk yang baik dan
tepalsasaran.
e. Tahapkomersialisasi
Tahap ini merupakantahap
terakhir.Dalamhal ini semua
sumberdayayangada dalam
perusahaan maupun luar
perusahaan
harusdiintegrasikan dalamkegiatanpemasaran proouK.

rmpak sedikit perubahan,
manaprodukyang ditawarIn beraneka
ragambaik ras,
)ntuk,model dan sebagaia.
Kalauditelusuri
lebihjauh,
yang
rrang
ada di sekeliling
b, hampir kesemuanya
oduk baru.Suatu ilustrasi
rsikyaitudlsektorminuman,
llukitakenaldenganlimun,
rroduksioleh perusahaanrrusahaankecil (induski
cil) atau industri rumah
rgga
tapi
sekarang
nyataannyahampir lenyap
produksi
singkir oleh
numanmerekin-ternasional
perticocacola,fanta,sprite
n sebagainya. Agaknya
nis, tapi ini adalah
nyataan!Hal ini merupakan
mpakdari diundangkannya
dang-undangPenanaman
'dalAsing(P.MA)1967dan
dang-UndangPenanaman
)dalDalamNegeri (PMDN)
68. Dalam waktu singkat
rrek-merek
inlernasionalini
cat menyapubersihmerekrek lokal (limun) dalam
ktuyangrelatifsingkat,kiraI dua sampai tiga tahun
a, pada akhirnya tidak
)at berkutik sama sekali,
u persatu hilang dari
edaran.
Bagiparapengusahakita
ngusahakecil),dalampe)mbangan produk baru

menga-lamiberbagaihambatan dan kesulitan. Hal ini
disebabkan
lemahnya

perusahakeahlian,
keuangan
an sertakemampuanmanajerial. Pengembanganproduk
baru menuntut keterpaduan
tiga kekuatan ini. Sebagai
mana diketahui bahwa
pengembangan
produk baru
memerlukan inovasi serta
biayayang tidaksedjkit,mulai
penelitian
produk
menemukan
pada
baru sampai
lahap
komersial, membutuhkan
biayayang tidak sedjkit serta
kemampuanmanajerialyang
iangguh.
Dalam pengembangan
pro-dukbaru, untuk produkproduk konsumen(konsumsi)
yang meng-gunakan
teknologi
sederhana tidak
banyak
mengalami kesulitan, tetapi
yangmenggunauntuklndustri
kan teknologi khusus dan
yang
canggihpedu pemikiran
seriusdan sungguh-sungguh.
produk
Suatu
ilustrasi
komputer,yang menggunakan
teknologicanggih,dalam pengembangan produk baru
harus
mempertimbangkan
kondlsi keuangan, karena
investasi dalam produk ini
cukup besar. Disampingitu
tingkatpersainganbisnis ini
cukup tinggi, menuntut
pengusahauntuk jeli dalam
melihatpeluangpasar dalam

rangka memenangkanpersaingan.
Dari uraian berikut ada
beberapa produk baru yang
suksesdi pasaran,
nampaknya
ada beberapa hal yang
mendasar dimiliki oleh
beberapaperusahaan,
antara
lain:
a. Relevansi
Produk
Produk yang betulbetul baru tentu saja
mengandungresiko yang
cukup
besar
sebab
penerimaan
konsumen
meyang
rupakan hal
sangat
kritis.Banyakprodusendi
Indonesia tidak berani
mengambilresiko,mereka
kebanyakan
menjadi
penontonterlebih dahulu,
ke-mudianbila melihatada
ke-majuandan produkbaru
tersebutmulaiditerimaoleh
konsumen baru mulai
ancang-ancang
untuk berproduksiSuatu ilustrasiproduk
yang
rinso,
berani
mengambil resiko untuk
merubah kebiasaan mencuci ibu-iburumahtangga
dari sabun batangan ke
alat pencuci lain (rinso).
Agaknyarinso benar-benat
menyadari situasi dan
kondisi telah banyak
berubah,konsumensudah
mulai terdidikbaik secara
formal maupun informal,

peranan wanita semakin
luas,tidaksajasebagaiibu
f umahtanggatetaPisudah
mulai bekerja di luar
r um a h .
Nampaknya mulai
nilaidalam
ada pergeseran
ma-syarakat,masyarakat
(wanita) sudah mulai
menuntutsuatu pekerlaan
yang praklisdan mudah
dilaksanakan,tidak mengeluarkantenaga Yang
banyak,p€ngusaharlnso
sangat tajam nyalinya,
sehingga dapat menghasilkan produk yang
sangat relevan, sesuai
dengan kebutuhan dan
paraib'u-ibu
kelnginan
Yang
bekerja dan ibu rumah
mengtangga yang
inginkan bekerja dengan
praktis tanpa mengeluarkantenagayangberarti.
produkbaru
b. Kelebihan
Disamping relevansl
pro-duk,maka kelebihanyangdimilikioleh
kelebihan
produk
baru
Yang
mesangat
bersangkutan
keberhasilan
nentukan
Proilustrasi
suatu
baru.
duk
produk Teh Botol Sosro,
produk ini mempunyai
bahwateh merukelebihan
pakanminumantradisional
bangsa lndonesia (terJawa),
utama masyarakat
yang
sedaP,
denganrasa

tidak begitu manis dan
tidak begitu tawar, dapat
dikonsumsidalam segala
suasana, baik suasana
serius (acara protokoler)
maupunacala santai,dan
digemari oleh semua
kalangan.
Keunggulan karakteristik produk ini membawa kesuk-sesan Perusahaan,untuk itu setiap
manajerhendaknyamenprodukYang
cari kelebihan
dimiliki, namun demikian
kelebihan yang dimiliki
perusa-haan
tidaksajasegi
produk,tetapi dapat juga
keunggulanaspek marketing mix lainnya, yang
membawakesuksesanPerusahaan.
Setiap produk tidak
lain
sama keunggulannya,
pula
lain
barang
kelebihan/keunggulannya
lain baranglain pula cala
me-nempatkan
sekeunggulan-/kelebihan
dibutuhkan
kejelian
hingga
melihat dan
dalam
keunggulan
menempatkan
atau kelebihan-kelebiha
produksehinggakebu'tuhbetulan yang diharapkan
betul kepuasan semua
pihak baik produsen,konsumen, pemilih dan
sebagainya.
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tidak begitu manis dan
tidak begitu tawar, dapat
dikonsumsi
dalam segala
suasana, baik suasana
serius (acara protokoler)
maupunacarasantai,dan
digemari oleh semua
Katangan.
Keunggulan karakteristikproduk ini membawa kesuk-sesan perusahaan,untuk itu setiap
manajerhendaknyamenprodukyang
carikelebihan
dimiliki,namun demikian
kelebihan yang dimiliki
perusa-haan
tidaksajasegi
produk,tetapi dapat juga
keunggulanaspek marketing mix lainnya, yang
permembawakesuksesan
usahaan.
Setiap produk tidak
lain
samakeunggulannya,
pula
lain
barang
kelebihan/keunggulannya,
lain baranglain pula cara
me-nempatkan
keunggulan-/kelebihan
sedibutuhkan
hingga
kejelian
dalam melihat dan
menempatkankeunggulan
atau kelebihan-kelebihan
produksehinggakebuluhan yang diharapkanbetulbetul kepuasan semua
pihak baik produsen,konsumen, pemilih dan
seoagalnya.

c. Pemasaran bersungguhsunggun
Bila kita perhatikan
secara cermat, produkprodukbaruyangsuksesdi
pasar lndonesia, maka
dapat kita simpulkan
produkbahwapemasaran
produk tersebutditangani
dengantingkatkeseriusan
yang tinggi walaupun
ancangannya berbedabeda. Rinso yang dikeMultiluarkanperusahaan
nasional,jelas ditangani
denganproduksinasional
terpadu, dimana dari
keseimbangan empat
unsur marketing mix
dimainkan
dengankeahlian
yang tinggi,denganharga
yangrelatiftinggidiimbangi
dengan periklanan,promosasertapenyaluranyang

intensif. Contohlain adalah teh botol sosro,
disamping mengkomun
kasikan kelebihan-ksl
bihan produk-nya,melalui
periklanan yang cukup
gencar dan menekanka
distribusi yang sangat
efisien serta harga yang
murah,tetapi menghindar
promosipada tingkat penyalurannyakarenamereka tidak merasakanperlunya.
Walaupun strategiyang
digunakan masing-masin
perusa-haan berbeda-beda
namun demi-kianmenunjuk
kan hasil yang sangat
memuaskan,karena masingmengelola
masingperusahaan
pema-sarannyadengan sangat cermat dan sungguhsunggun.

III, KESIMPULAN
dengannegara- 2 .
1 . Dibandingkan
negara maju, lndonesia
tergolong terlambat dalam
pengembangan
produk baru
namundemikiantidakberarti
bangsalndonesia
samasekali
tidak ada produk baru,
sekarang
KenyaI:lannya
produk-produk
yang ada di
pasarandibanjirioleh produkprodukbaru.

produk
Dalampengembangan
baru,
keterpaduan ahli,
keuangan serta kemampuan
dalammemperkec
manajerial
resikogagal.
Dengan adanya perubahan
perubahan lingkungan,perubahan-perubahan
nilai,maka
konsumenlndonesiasemakin
menyadari keberadaanproduk-produk baru, sehingga
dapat menghilangkan"cap

tradisional" bagi konsumen
Indonesia.
4 . Berubahnya situasi dan
kondisi pasar, menuntutpara 5.
produsenuntukmengembangkan ide-ide baru (inovasi)
tentang produk baru yang
dapat memuaskankebutuhan
dan keinginankonsumenserta
men-jadikan orientasi perusahaan pada konsumen

suatu faKor yang kritis dar
perlu untuk kelangsung
hidupperusahaan.
Dalampengembanganprodu
baru, lain barang lain strateg
yang dilaksanakan,denga
kombinasi produk yang
relevan, produk yang mem
punyai keunggulan sert
produkyang dikeloladenga
sungguh-sungguh.

