
1 
 

Pengembangan Produk Menuju Produk yang Marketable1 
 

Oleh : Mohammad Adam Jerusalem 
Jurusan PTBB-FT-UNY 

 
 
Abstrak 

Dunia sudah tidak berbatas. Globalisasi dengan segala macam terminologi yang 
mempromosikan kebebasan gencar disebarluaskan, seperti Asian Free Trade Area 
(AFTA), Asian Free Labour Area (AFLA). Dengan adanya kebebasan dalam 
perdagangan antar negara, maka persaingan menjadi semakin ketat dengan semakin 
banyaknya produk dalam variasi jenis dan mutunya. Produk yang dapat memenuhi 
kebutuhan konsumenlah yang pada hakekatnya dapat memenangkan persaingan. Karena 
konsumen merupakan satu-satnya tujuan dan akhir dari produksi. Oleh karenanya, produk 
yang berorientasi pada pelangganlah yang akan menjadi produk marketable.  

Untuk menghasilkan produk yang marketable dapat dilakukan dengan cara 
pengembangan produk yang berorientasi pada konsumen dan tetap memperhatikan 
perbaikan proses produksi. Adapun proses pengembangan produk tersebut terdiri dari 5 
tahapan, yaitu; identifikasi konsumen, identifikasi atribut, identifikasi peluang 
perbaikan/penyempurnaan, identifikasi komponen produk/proses yang berpotensi, dan 
proses perbaikan/penyempurnaan. Kelima tahapan ini membentuk suatu siklus yang terus 
menerus dikembangkan untuk meningkatkan mutu produk yang marketable sehingga 
dapat memberikan kepuasan yang lebih pada konsumen. 
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Pendahuluan 

Jauh sebelum Kita hari ini membicarakan masalah produk marketable, Adam Smith 
pada tahun 1776 telah mengungkapkan konsep pemasaran dengan mengatakan 
“konsumen adalah satu-satnya tujuan dan akhir dari produksi”. Jadi, ide pokok dari 
pemasaran adalah mencocokkan kemampuan perusahaan dengan kebutuhan dan 
keinginan konsumen untuk mencapai hubungan mutualisme yang saling menguntungkan 
(McDonald, Malcolm H.B.:1999). Karenanya, apabila suatu produk, apakah itu barang 
ataupun jasa, telah digunakan oleh konsumen, maka produk itu adalah produk yang 
marketable.  

Hal yang kadang dilupakan para produsen adalah kebutuhan terdalam dari 
konsumen yang harus dipuaskan. Tidak jarang produsen ketika memproduksi 
barang/jasanya lebih mengedepankan ego sang produsen. Padahal produk akan mudah 
terserap pasar jika produk tersebut benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Bukankah 
banyak juga pemeo yang lebih mengedepankan kepentingan konsumen daripada 
produsen, seperti buyer is king, atau the customer is always right (Fring:1996). 

Melalui makalah ini penulis ingin mengungkapkan konsep pengembangan suatu 
produk yang dapat memperhatikan kebutuhan konsumen namun tetap 
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mempertimbangkan faktor-faktor produksi sehingga harapan produk yang marketable 
dapat terwujud.  

 
Tahapan Pengembangan Produk 

Dalam pengembangan produk untuk meningkatkan mutu suatu produk dapat 
dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut : 
1. Identifikasi Konsumen 
2. Identifikasi Atribut 
3. Identifikasi Peluang Perbaikan/Penyempurnaan 
4. Identifikasi Komponen Produk/Proses yang berpotensi 
5. Proses Perbaikan dan Penyempurnaan 

Tahapan tersebut membentuk suatu siklus yang seharusnya terus menerus 
dilakukan oleh produsen dalam rangka meningkatkan mutu produk yang pada akhirnya 
memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumen (Rudy Martono, dkk:1998) 
 
1. Tahap Identifikasi Konsumen 

Dewasa ini konsumen sangat tersegmentasi dengan berbagai variabel yang 
menyebabkan kebutuhan mereka sangat beraneka ragam dan seringkali bersifat unik. 
Oleh karena itu, pengembangan produk harus diarahkan menuju produk yang juga 
tercustomized untuk segmen-segmen tertentu. Dengan mengacu kepada dasar 
menghasilkan produk-produk yang tercustomized, diperlukan identifikasi konsumen yang 
lebih mendetail agar dapat diciptakan suatu pengembangan produk yang dapat lebih 
memuaskan konsumen.  
 
Dasar Segmentasi Konsumen 

Konsumen dibagi menjadi dua kriteria utama, yaitu karakteristik konsumen dan 
perilaku atau respon konsumen. Karakterstik konsumen dapat meliputi geografis, 
demografis, dan psycographic. Masing-masing karakteristik ini mempunyai variabel-
variabel yang menjadi parameter dari masing-masing karakteristik.  

Karakteristik geografis dapat diungkapkan dengan menggnakan variabel kepadaran 
penduduk tempat konsumen dibesarkan. Karakteristik demografis dapat diungkapkan 
dengan variabel umur, dan jenis kelamin. Sedangkan psycographic diungkapkan dengan 
variabel gaya hidup (life style).  
 
Evaluasi Segmen 

Dari segmen yang terpilih, mempunyai beberapa karakteristik peluang dan 
tantangan yang ada. Hasil evaluasi segmen dapat dilakukan dengan bantuan metode 
Porter dan SWOT.   

 
2. Tahap Identifikasi Atribut 

Klasifikasi Atribut Produk 

Dalam suatu produk tidak hanya satu segi saja yang masuk dalam penilaian 
konsumen dalam rangka pemilihan produk. Dengan kata lain terdapat banyak atribut 
yang tertempel dalam suatu produk. Atribut-atribut itulah yang akan dianalisis oleh 
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konsumen dalam rangka pemilihan suatu produk. Atribut-atribut yang ada dalam suatu 
produk sehingga produk tersebut menjadi marketable antara lain : 

 
a. Durability  

Durability dapat dikatakan sebagai suatu alat pengukur keawetan dari suatu produk. 
Produk yang tidak cepat habis, aus, rusak ketika dipakai/dikonsumsi berarti 
mempunyai durability yang lama. Durability ini berkaitan dengan hematnya 
pemakaian suatu produk. Apabila konsumen berpikir bahwa semakin lama jangka 
waktu pemakaian dari suatu produk adalah kondisi yang bagus, maka kondisi ideal 
suatu produk adalah yang mempunyai durability yang lama. 
 

b. Feature 
Feature adalah atribut yang muncul dari suatu produk yang diakibatkan bentuk fisik 
atau tampilan dari produk tersebut. Dengan adanya perubahan bentuk atau kombinasi 
dari assesoris penambah lain, maka suatu produk akan mempunyai atribut-atribut 
tambahan. 
 

c. Performance 
Kriteria atribut ini muncul dengan melihat performansi atau tampilan dari produk 
yang ada. Konsumen akan menilai performansi dari produk untuk mendapatkan suatu 
produk yang ideal.  
 

d. Serviceability 
Atribut ini berhubungan dengan proses yang muncul pada pemakaian produk tersebut. 
Sebagai contoh; apabila suatu produk rusak, dimana dapat diperbaikinya. Apabila 
produk habis atau rusak, mudah atau tidak dalam mencari produk tersebut.  
 

e. Reliability 
Reliability adalah ukuran keandalan dari suatu produk. Semakin andal suatu produk 
maka semakin ideal menurut konsumen. 
 

f. Estetika 
Atribut yang muncul berdasarkan nilai estetika antara lain keindahan yang ada dalam 
produk tersebut. Atribut ini sangat bergantung pada nilai estetika dalam diri 
konsumen.  

 
Metode Pencarian Atribut Produk 

Pencarian atribut produk dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dari pasar yang 
menjadi konsumen dari jenis produk tersebut. Alat atau cara yang dapat dipakai dalam 
pencarian pendapat konsumen tentang atribut suatu jenis produk yang ideal antara lain: 

- wawancara formal 
- wawancara informal 
- kuisioner 
- diskusi 
- survey 
- pilot project, dll. 
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Cara-cara diatas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun dapat 
saling melengkapi.  
 
3. Tahap Identifikasi Peluang Perbaikan 

Tahap identifikasi peluang perbaikan ini dilakukan dengan cara melakukan 
penskalaan atau pembobotan atas atribut-atribut yang telah ditentukan dalam tahap 2. 
Banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan penskalaan dan identifikasi 
peluan perbaikan, seperti : Thrustone’s Case V dan Green’s Successive Interval (Dunn-
Rankin, Peter:1983). 
 
Metode Thrustone’s Case V 

Menurut Pastulat Thrustone, untuk setiap obyek psikologis : 
- reaksi kita terhadap rangsangan adalah subyektif, 
- pilihan kita atau preferensi untuk suatu obyek mungkin bervariasi dari satu ke yang 

lain. 
Thrustone mengsumsikan bahwa reaksi terhadap rangsangan yang bervariasi 

memiliki distribusi normal. Reaksi yang sering terjadi (disebut reaksi modal) dalam 
distribusi normal tepat berada pada mean (rata-rata). Variansi disekitar mean akan sama 
untuk setiap obyek. 

Dalam metode ini, proporsi dapat diekspresikan sebagai deviasi normal dengan cara 
mencari nilai Z dari proporsi. Penggunaan deviasi normal oleh Thrustone untuk 
mengukur jarak ditentukan dengan cara berikut:  
Untuk menguji perbedaan antara mean dalam dua distribusi normal adalah : 
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Metode Green Succeisive Categories. 

Metode Green Succeisive Categories adalah metode penskalaan dengan 
menggunakan succesive intervals untuk mengakomodasi item yang lebih banyak 
dibandingkan dengan teknik unidimensional lainya serta digunakan untuk mengestimasi 
jarak atau interval diantara kategori-kategori yang berurutan.  
 

4. Tahap Identifikasi Komponen Produk/Proses yang Berpotensi 

Fokus pada tahap ini berbeda dengan fokus pada tahap-tahap sebelumnya. Apabila 
fokus tahap sebelumnya adalah konsumen (eksternal) ⇒ what do they want. Maka fokus 
pada tahap ini adalah what do we do (yaitu: mengidentifikasikan proses yang akan 
diperbaiki).  
Proses 

Proses adalah segala hal yang digunakan dan dikerjakan pada aktivitas yang 
menambah nilai bagi konsumen. Wujud suatu proses bisa terdiri dari; menyelesaikan 
masalah, dan menambah keuntungan konsumen.  

Proses yang akan diperbaiki harus diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil. 
Unit terkecilnya dalah sistem yang didefinisikan dengan sangat baik. Elemen-elemen 
yang terdapat dalam sebuah proses adalah M’s, yaitu; 
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- Methods   - Materials 
- Machines  - Men 

Sementara alat yang dapat digunakan untuk menyempurnakan proses yang paling 
mempengaruhi atrinut-atribut penting adalah: 
a. Flowchart 
b. Cause-and-effect diagram 
 
Flowchart 

Flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah dan hubungan 
antar langkah dalam suatu proses. Elemen-elemen dalam sebuah flowchart seperti : 

- Kotak : menggambarkan hal yang harus dikerjakan (penugasan) 
- Panah : menunjukkan hal yang selanjutnya akan dikerjakan/urutan (sequence) 
- Diamond: menggambarkan pengambilan keputusan. Dan lainnya. 

Adapun jenis-jenis flowchart antara lain : 
i) Standart Flowchart 

Standart Flowchart adalah flowchart yang paling sederhana. Flowchart ini 
menggambarkan pelaku pekerjaan dan urutan penyelesaian pekerjaan (who does what 
in what order). 
 

ii) Nested Flowchart 
Nested Flowchart adalah flowchart yang elemen-elemennya dapat dipecah menjadi 
flowchart- flowchart yang lebih detail. Flowchart ini diperlukan ketika proses yang 
dimodelkan adalah proses yang kompleks. Proses yang kompleks mengandung 
banyak informasi. Informasi yang sangat banyak ini sulit dilihat jika digambarkan 
dalam sebuah flowchart. Nested flowchart mengelompokkan infermasi dan proses-
proses kecil sehingga keseluruhan proses dapat dilihat dengan mudah tanpa 
kehilangan kemampuannya untuk mendapatkan informasi yang detail. Informasi dan 
proses yang detail dapat dilihat dengan memecah elemen. Elemen yang dapat dipecah 
diberi tanda dengan angka. Keuntungan nested flowchart ini tidak sulit sehingga 
informasi penting dan detail tidak hilang diantara banyak informasi.  
 

iii) Deployment Flowchart 
Deployment flowchart mengurutkan proses dari atas ke bawah. Proses diletakkan pada 
kolom pekerja yang mengerjakannya. Keuntungan flowchart ini antara lain: 
menunjukkan jika terjadi ketidakjelasan tanggung jawab dan redudansi; dan 
mengidentifikasi internal customer (hubungan customer/supplier terlihat). 
 

Keuntungan flowchart secara umum adalah: 
- Kejelasan arti dan ruang lingkup suatu proses 
- Gambaran mengenai suatu proses akan lebih jelas (apa yang terjadi, keputusan 

yang harus diambil) bila pembuatan flowchart melibatkan orang-orang secara 
langsung dalam proses. 

- Mengurangi variasi ⇒ menguntungkan consumer dan supplier.  
- Kenyataan : key consumer atribut tidak mendefinisikan proses asosiasinya. 
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Cause-and-Effect Diagram 
Diagram sebab akibat ini sering juga disebut dengan diagram tulang ikan/fishbone 

atau diagram Ishikawa. Diagram ini menyerupai bentuk tulang ikan. Masalah yang akan 
dianalisis dituliskan di ‘kepala ikan’. Tujuan diagram ishikawa adalah mengidentifikasi 
segala hal yang dianggap berkontribusi pada proses (baik hasil maupun jalannya proses).  

Diagram ini digunakan pada saat; 
- Mengidentifikasi penyebab-penyebab masalah dengan cara mengurutkan dan 

menampilkannya, 
- Menganalisis proses dengan melihat kembali faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

masalah di dalam proses, 
- Mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah. 

Adapun cara menggunakan diagram ishikawa ini adalah: 
a. Nyatakan masalah secara jelas di kota sebelah kanan diagram, 
b. Tuliskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan maslah di ujung rusuk-rusuk ikan. 

Faktor-faktor tersebut sangat fleksibel. Dalam organisasi manufaktur, faktor-faktor 
tersebut adalah manpowers, machines, methods, dan materials.Dalam perusahaan 
jasa, faktor-faktor tersebut berupa policies, procedures, people, dan equipment.  

c. Tuliskan penyebab-penyebab masalah dalam kalimat sesingkat mungkin di rusuk-
rusuk ikan. 

d. Meneruskan pencarian penyebab dengan menanyakan “why…why…why...” hingga 
anda menemukan akar masalah atau penyebab terkecil. 

Diagram ishikawa ini menghasilkan : 
- Menentukan kebutuhan yang harus dilaksanakan, 
- Semua penyebab masalah, 
- Membantu mengidentifikasik penyebab sebenarnya dari masalah, 
- Menggambarkan hubungan antar penyebab, 
- Peta : banyak jalan menuju jalan. 
 

Kesulitan-kesulitan dalam diagram ishikawa. 
Dalam membuat diagram ishikawa kemungkinan kita menemui kesulitan-kesulitan. 

Oleh karenanya kesulitan tersebut harus disempurnakan. Adapun kesulitan tersebut dapat 
disebabkan oleh : 
- Kurang berhasilnya tahap-tahap sebelumnya, misalnya pendefinisian kebutuhan 

konsumen kurang spesifik. 
Solusi yang bisa dilakukan adalah redifinisi kebutuhan konsumen secara spesifik 

- Blind spot, umumnya terjadi pada proses yang unik. 
Solusi yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasikan proses dasar dari proses yang 
unik tersebut. Karena setiap proses yang unik merupakan variasi dari suatu proses 
dasar. Penyempurnaan dilakukan pada proses dasar tersebut. 
 

Sebagai contoh diagram ishikawa dengan study kasus pada identifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemasan kemeja (gambar 1.) 
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5. Tahap Perbaikan Proses dan Penyempurnaan 

Perbaikan proses dan penyempurnaannya dapat didasarkan dari diagram ishikawa. 
Dari diagram ishikawa dapat diketahui proses-proses yang perlu diperbaiki sehingga 
dapat meningkatkan nilai tambah bagi konsumen 
 

Penutup 

Dengan melakukan proses pengembangan produk yang memperhatikan kebutuhan 
terdalam konsumen dan perbaikan proses produksi, maka harapan untuk dapat 
menghasilkan produk marketable dapat terwujud.  

Dengan pengembangan produk berorientasi pada konsumen ini, maka akan 
memudahkan konsumen untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya. Disisi lain, 
produsen dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya, dan 
memudahkan departemen pemasaran dalam memasarkan produknya.  

 

Daftar Pustaka 

Dunn-Rankin, Peter. 1983. Scaling Methods. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 
Fring, Gini Stephens. 1996. Fashion From Concept to Consumer, Fifth Edition, Prentice 

Hall, New Jersey, USA. 

Warna kemasan tidak 
menarik 

Bentuk kemasan tidak 
menarik 

Mesin tua, 
produktivitas 

rendah 
Kemasan kurang 
menarik 

Method Material 

Man Power Machine 

Beberapa disainer tidak 
memperhatikan 
keinginan pasar 

Kurang promosi 

Penekanan promosi salah 

Bahan kemasan 
tidak berkesan 

elegan 

Mutu warna rendah 

Model iklan tidak 
menggambarkan 

karakter kemeja pria 

Gambar 1. Diagram ishikawa faktor-faktor kemasan kemeja 



8 
 

McDonald, Malcolm H.B. 1999. Marketing Plan That Work: Kiat Mencapai 
Pertumbuhan dan Profitabilitas Melalui Perencanaan Pemasaran yang Efektif. 
Alih Bahasa: Damos Sihombing, Penerbit Erlangga, Jakarta 

Ruddy Martono, dkk. 1998. Proses Pengembangan Shampoo Sun Silk, Jurusan Teknik 
Industri, Institut Teknologi Bandung.  

 
 
 
  


