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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Di jaman sekarang ini dunia industri manufaktur semakin 

meningkat dan persaingan semakin ketat. Seiring dengan permintaan 

konsumen yang mengikuti jaman dan kemajuan teknologi yang semakin 

cepat. Terdapat banyak perusahaan baru yang bermunculan dengan 

menjual produk yang lebih modern dan banyak perusahaan lama yang 

semakin berlomba – lomba meningkatkan kualitas produknya. Mengingat 

perubahan tren dan selera yang cepat, juga menyebabkan siklus hidup 

suatu produk menjadi pendek, untukitu hal yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan industri manufaktur yaitu selalu mencari peluang-peluang 

bisnis yang bisa meningkatkan daya minat konsumen dan selalu mengikuti 

perkembangan jaman agar tetap eksis. Salah satu hal dalam 

mengembangankan produk adalah membuat variasi produk maupun 

inovasi desain produk untuk menarik daya minat konsumen. Menurut 

Batan (2012 :151) dalam (Fauzi,2017) dalam mengembangkan suatu 

produk dari produk yang sudah ada, sehingga kepuasan konsumen 

terhadap produk terpenuhi dan meningkat secara menyeluruh. 

 Pengembangan produk sangat berpengaruh pada peningkatan 

penjualan suatu produk,seperti pada penelitian yang dilakukan oleh 

Hanifah,2015. Hasil menunjukkan bahwa pengembangan produk di toko 

roti MM-Medium memiliki efek yang berbeda pada volume penjualan 

pada saat setelah melakukan pengembangan produk. Hal ini disebabkan 

adanya pengembangan produk untuk kemasan yang bervariasi sehingga 
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dapat menarik konsumen untuk membeli produk rotinya dan dapat 

meningkatkan volume penjualan. 

Pengembangan produk tidak hanya berorentasi untuk mendapatkan 

laba saja,tetapi harus mampu mengatasi sebuah permasalahan yang sering 

di hadapi oleh industri manufaktur  yang di pengaruhi oleh beberapa faktor 

internal dan eksternal, seperti pada faktor internal yaitu kurangnya ide dan 

inovasi pada produk dari dalam perusahaan, sedangkan pada faktor 

ekternal seperti penurunan penjualan terhadap produk yang disebabkan 

oleh perubahan selera konsumen, kualitas produk yang kurang bagus atau 

desain produk yang monoton dan harga produk jauh lebih mahal di 

bandingkan produk lainnya. Sehingga hal yang perlu dilakukan oleh 

pemilik usaha adalah memperbaiki dengan mengembangkan produk yang 

memiliki ciri khas tersendiri di bandingkan produk pesaing. Maka peran 

seorang manajer operasi sangat penting untuk mengembangkan produk 

dan mengembangkan strategi untuk produk baru maupun produk yang 

sudah ada serta pengujian produk secara periodik sangat perlu dilakukan 

karena strategi untuk memperpanjang daur hidup (life cycle product). Oleh 

sebab itu, terdapat tiga fungsi yang selalu paling penting dalam 

pengembangan produkyang di kemukakan oleh (Ulrich dan steven 2001) 

yaitu pemasaran yang menjembatani interaksi antara perusahaan dengan 

pelanggan,kemudian suatu perancangan untuk melakukan suatu perubahan 

dalam memperbaiki bentuk produk yang sesuai dengan yang di iinginkan 

oleh pelanggan dan orang terlibat di dalam suatu perusahaan yang akan 

membuat dan menerapkan ke proses.Tidak hanya itu saja, manfaat 

dilakukannya pengembangan produk yaitu supaya dapat mencapai 

penjualan dan laba, untuk mempertahankan dan memperbaiki posisi dalam 

persaingannya, untuk menyesuaian produk dengan selera dan kemampuan 

konsumen serta pengembangan teknologi, untuk meningkatkan market 

share, untuk memperluas pasar. 

Monica Collection adalah home industri yang bergerak dalam 

bidang konveksi, produk yang dihasilkan adalah bledding (sprei, bed 
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cover, sarung bantal guling), perlengkapan bayi (topi, kasur, selimut), dan 

gorden. Dari sekian produk yang diproduksi oleh Monica Collection 

permintaan yang paling banyak perlengkapan bayi. Hal ini di karenakan 

pemilik usaha home industri selalu melakukan pengembangan produknya 

setiap setahun sekali dan inovasi tersebut berasal dari eksternal. Tetapi 

tidak semua produk perlengkapan bayi mengalami peningkatan penjualan 

dan berhasil di hantarkan ke  konsumen, karena masih terdapat 

permasalahan yang terjadi seperti masih adanya keluhan dari konsumen 

yaitu warna kain yang mudah luntur, corak motif yang kurang 

menarik,bentuk desain yang tidak memberikan kesan yang berbeda dari 

produk sejenis yang lain dan persaingan harga. 

Pengembangan produk memiliki peran penting untuk dilakukan 

agar home industri Monica Collection dapat menghasilkan produk baru 

atau memperbaiki produk lama untuk memenuhi selera dan kebutuhan 

konsumen.Maka yang perlu dilakukan oleh perusahaan salah satunya 

adalah melakukan perbaikan terhadap produk untuk meningkatkan volume 

penjualan dengan memberikan inovasi terbaru kepada konsumen sehingga 

konsumen tidak bosan dan strategi agar memiliki pelanggan tetap. 

Pengembangan produk harus dilakukan sebagai kebijakan perusahaan 

dalam mengelola produknya supaya dapat mempertahankan kelangsungan 

kehidupannya dengan berusaha meningkatkan atau mempertahankan laba 

yang di dapat selama ini. 
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NO 
KODE 

Nama Produk 
Penjualan Produk (Unit) 

      Oktober November  Desember 

1 GS Gendongan Samping 150 150 155 

2 GST Gendongan Samping Topi 125 130 130 

3 GSB Gendongan Samping Bantal 80 90 84 

4 GSL Gendongan Sling 148 140 150 

5 GK Gendongan Karet 93 100 133 

    TOTAL  596 610 632 

6 STR Selimut Topi Rumbai 75 75 84 

7 STP Selimut Topi Polos 85 80 77 

8 SJK Selimut Jaket Kantong 105 110 112 

9 SJT Selimut Jaket Topi 87 90 105 

10 SJP Selimut Jaket Peang 93 95 99 

    TOTAL  445 450 477 

11 BCG 1 Bantal Cipir + 2 Guling 115 110 108 

12 BPG 1 Bantal Peang + 2 Guling 168 150 156 

13 BBG 2 Bantal + 2 Guling 141 147 152 

14 BGT Bantal + Guling Batita 176 181 183 

15 BGB Bantal Balita + 2 Guling 200 221 311 

16 BB Bantal Balita 140 146 144 

17 BBT Bantal Balita 170 174 179 

18 BMU Bantla Menyusui U 89 91 87 

19 BMU Bantal Menyusui 100 94 96 

20 BP Bantal Peang 115 104 108 

21 BC Bantal Cipir 85 81 83 

22 GB Guling Balita 120 137 142 

    TOTAL  1619 1636 1749 

23 BCG Bad Cover Baby 168 173 175 

24 BCT Bad Cover Balita 75 80 86 

25 BCBS 
Bad Cover + 1 Bantal Kotak + 2 
Guling 

150 
158 

153 

26 BCTS 
Bad Cover Balita + 1 Bantal 
Kotak + 2 Guling 

93 
122 

122 

27 BL Balmut 115 104 109 

    TOTAL  601 637 645 

28 TM Tas Mini 105 116 122 

29 TB Tas Baby 193 206 232 

30 TKL Tas Kantong Lurus 171 178 176 

31 TKO Tas Kantong Oval 77 69 76 

32 TBT Tas Botol Susu Tempel 165 156 159 

33 TBL Tas Botol Susu Lepas 131 149 143 

34 TBK Tas Bis K 67 65 65 

35 TBB Tas Bis B 67 60 67 

Tabel  1.1. Data Penjualan Perlengkapan Bayi di Monica Collection 

Selama Bula Oktober Hingga Desember Tahun 2018 
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Sumber: Data sekunder (2018) 

 
No. 

 
KODE  

Nama Produk 

 
 

Oktober  
 

November 

 
 

Desember 

36 TJPB Tas Jumbo Perlak Botol 183 175 187 

37 TJP Tas Jumbo Perlak 50 53 57 

    TOTAL  1209 1227 1289 

38 KDK 
Kasur Dacron Besar + 1 Bantal 
+ 2 Guling 

45 
50 

64 

39 KBKS 
Kasur Busa + 1 Bantal + 2 
Guling  

45 
54 

51 

40 KBBS 
Kasur Busa + 1 Bantal + 2 
Guling (K) 

63 
74 

65 

41  Kasur Busa + 1 Bantal + 2 
Guling  (B) 

50 
45 

78 

    TOTAL  203 223 258 

42 GS2 Gift Set 2 in 1 (GS + Tas Baby) 100 147 153 

43 GS3 
Gift Set 3 in 1 (GS + ST + Tas 
Baby) 

82 
91 

95 

44 GS4 
Gift Set 4 in 1 (GS + ST + Tas 
Baby + BKG) 

70 
67 

67 

45 GS5 
Gift Set 5 in 1 (Kasur B + BG + 
ST + GS + Tas Baby) 

50 
62 

65 

    TOTAL  302 367 380 

46 AK Apron Kawat 70 73 76 

47 AJ Apron Jaring 63 69 76 

    TOTAL  133 142 152 

48 MTR1 Matras 70x120x8 cm 83 75 78 

49 MTR2 Matras 70x105x8 cm 87 83 85 

50 MTR3 Matras 65x95x8 cm 77 74 78 

    TOTAL  247 232 241 

51 AS Alas Stroller 120 114 125 

    TOTAL  120 114 125 

52 SBGB Sarung Bantal Guling Baby 135 143 152 

53 SBGT Sarung Bantal Guling Batita 121 135 135 

54 SBB Sarung Bantal Balita 77 98 95 

55 SGB Sarung Guling Balita 130 138 142 

    TOTAL  463 514 524 

56 BBO Bumper Box 70x120 cm 81 74 80 

57 BBOS 
Bumper Box 70x120 cm + 
Sprei + BG 

76 
87 

92 

    TOTAL  157 161 172 

    jumlah  6095 6152 6467 

Lanjutan Tabel 1.1. Halaman 4 

Penjualan Produk (Unit) 
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Berdasarkan data tabel 1.1 mengenaidata penjualan perlengkapan bayi, 

terdapat 57 jenis item produk perlengkapan bayi yang diproduksi selama tiga  

bulan terakhir pada bulan Oktober  hingga bulan desember 2018 yaituPenjualan 

produk perlengkapan bayi mengalami peningkatan penjualan. Peningkatan 

penjualan produksi terjadi pada bulan desember  tahun 2018 yang sebesar 6467, 

hal ini di karenakan Monica Collection setiap tahun melakukan pengembangan 

produk,sumber ide pengembangan produk berasal dari ekternal dengan melihat 

model yang di minati oleh konsumen dan selalu aktif mengikuti tren di setiap 

tahunnya yang berubah - ubah khususnya pada pelengkapan bayi. Tidak hanya itu 

saja tetapi pemilik juga menawarkan berbagai jenis produk,jenis harga dan tiga 

jenis kain sesuai dengan kualitasnya masing masing seperti kain kapas, kain 

katun, kain katun jepang serta motif bisa di request sesuai dengan permintaan. 

Dari 57 jenis perlengkapan bayi apabila di golongkan untuk mengetahi  

jenis item produk yang paling banyak permintaan dan rendahnya permintaan 

terhadap produk yang di produksi oleh home industri Monica Collection, yang 

dapat mempengaruhi penjualan terhadap produk. Berikut data perlengkapan bayi 

berdasarkan jenis penggolongan sebagai berikut. 

Tabel 1.2. Jumlah Penjualan Perlengkapan Bayi Berdasarkan Jenis 

Penggolongan Selama Bulan Oktober – Desember tahun 2018 

NO Jenis Produk Jumlah Penjualan Pada Bulan 

Oktober – Desember 2018 (Unit) 

1 Gendongan Bayi 1838 

2 Selimut Bayi 1372 

3 Bantal Dan Guling Bayi 5004 

4 Bad Cover 1883 

5 Tas Bayi 3725 

6 Kasur Bayi 684 

7 Gift Set 1049 

8 Apron 472 
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No.  Jenis Produk Jumlah Penjualan Pada Bulan 

Oktober-Desember 2018 (unit) 

9 Matras  720 

10 Alas Stroller 359 

11 Sarung Bantal dan Guling Bayi 1501 

12 Bumper Box 490 

 

Pada data tabel 1.2terdapat dua jenis produk perlengkapan bayi yang 

mengalami penurunan dan peningkatan penjualan produk selama tiga bulan 

terakhir yaitualas stroller sebesar 359 unit, sedangkan bantal dan guling bayi 

sebesar 5004 unit. 

Pada siklus hidup produk (life cycle product) menurut Barry 

Render,(2015) terdapat empat siklus hidup produk yaitu (1) fase pengenalan, di 

fase pengenalan ini masih menjadi ‘fine tune” bagi pasar, sebagai teknik produk 

dan memerlukan biaya untuk riset, pengembangan produk, proses modifikasi, dan 

perbaikan pada produk lama serta melakukan pengembangan pemasok. (2) fase 

pertumbuhan yaitubentuk produk sudah seimbang sehingga pemaksimalan 

kapasitas yang ada untuk mengakomodasi pertumbuhan permintaan produk akan 

dibutuhkan. (3) fase kematangan yaitu pada saat produk sudah mapan, maka 

terdapat munculnya persaingan antara produk yang sejenis . Oleh sebab itu, perlu 

adanya perubahan bentuk desain produk untuk mengurangi biaya produksi(4) fase 

penurunan yaitu produk yang akan mati atau produk yang tidak laku karena daya 

minat konsumen terhadap produk tersebut rendah, maka hal yang perlu dilakukan 

oleh suatu perasahaan adalah memberhentikan produksi tehadap produk yang 

sudah tidak laku atau melakukan perubahan terhadap produknya dengan 

mengubah desain produknya.  

Pada produk alas stroller di Monica Collection berada pada fase 

penurunan hal ini dikarenakan dari pemilik home industri belum secara optimal 

dalam melakukan pengembangan produknya yaitu masih melihat atau meniru 

Sumber : Data Sekunder ( 2018 ) 

 

Lanjutan Tabel 1.2 Halaman 6 
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produk pesaing yang sejenis dan belum adanya penciptaan ide untuk inovasi 

berasal dari pemilik home industri Monica Collection, untuk membuat produk 

yang belum pernah di buat oleh industri lainya yang sejenis dantidak semua 

kalangan konsumen memiliki stroller. Sedangkan pada produk bantal guling bayi, 

berada pada fase kematangan yaitu penjualan yang semakin meningkat karena 

telah adanya penambahan modifikasi pada desain produk, seperti memberi 

tambahan desain kepala boneka untuk gulingnya dan bentuk bantal yang sesuai 

dengan permintaan konsumen. Tetapi dengan  adanya berbagai industri yang 

sejenis, sehingga terdapat munculnya persaingan antar sesama jenis produk seperti 

persaingan harga, kualitas produk, perubahan selera konsumen.  

Oleh sebab itu, pengembangan produk penting dilakukan oleh Monica 

Collection terutama dalam meningkatkan volume penjualanpada produkalas 

stroller danmempertahankan produk bantal guling bayi supaya lebih optimal, 

sebagai kebijakan perusahaan dalam mengelola produknya supaya dapat 

mempertahankan kelangsungan kehidupannya dengan berusaha meningkatkan 

atau mempertahankan laba yang di dapatkan selama ini. Untuk itu perlunya 

mempertahankan pangsa pasar, menetapkan dasar-dasar pasar baru di kemudian 

hari dan merekrut segmen pasar lebih dahulu. Agar tercapainya produk yang 

sukses, maka perlu adanya langkah-langkah penting dalam tahapan 

pengembangan produk sepertimenurut Ulrich dan Steven (2001) fase 

perencanaan, fase pengembangan konsep, fase perancangan tingkat sistem, fase 

perancangan rinci, fase pengujian dan perbaikan, fase peluncuran produk. Pada 

tahapan menurut Ulrich dan Steven (2001) sangat tepat untuk di terapkan dalam 

penelitian pada Monica Collecton yang bergerak dalam bidang konveksi. Hal ini 

dikarenakan dalam tahapan pengembangan produk, terdapat rincian tahapan yang 

detail. di mulai darirencana produk dengan mengidentifikasi 

peluang,mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, mengolakasikan sumber daya 

dan rencana waktu, melengkapi perencanaan pendahuluan proyek, merefleksikan 

kembali hasil dan proses, setelah melakukan perencanaan langkah selanjutnya 

tahap pengembangan konsep dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, 
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menetapkan spesifikasi target, mendesain konsep – konsep produk, memilih 

konsep produk, menguji konsep produk, menetapkn spesifikasi akhir, rencana alur 

pengembangan. Kemudian di tahap perencangan tingkat sistem itu 

mengidentifikasi kebutuhan pasar target untuk memilih salah satu alternative 

konsep yang akan di evaluasi dan melakukan pengembangan percobaan lebih 

jauh. Kemudian konsep telah di pilih, maka memulai gambaran rakitan pada 

produk dengan mengidentifikasi seluruh komponen standar dari 

bentuk,material.Apabila produk telah selesai dirancang,maka selanjutnya 

dilakukan pengujian dan perbaikan dengan menggunakan prototipe baik alpha 

maupun beta. Dalam merencanakan suatu prototipe terdapat langkah – langkah 

yaitu menetapkan tujuan prototipe, menetapkan tingkat perkiraan konsep, 

menggariskan rencana percobaan, membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan 

dan pengujian, setelah produk awal dibuat dengan menerapakan sistem produksi 

sesuai standar yang ada di perusahaan. Tujuan dari produksi awal ini adalah 

melibatkan tenaga kerja untukmenyelesaikan suatu persoalan yang timbul pada 

proses produksi. Penerapan ke dalam proses produksi melalui berbagai tahapan, 

setelah produk jadi maka produk siap untuk diluncurkan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, bagaimana tahapan 

pengembangan produkalas stroller dan bantal guling bayipada Monica Collection 

inilah yang akan di teliti dan dievaluasi dalam penelitian ini. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana tahapan pengembangan produk alas stroller pada Monica 

Collection? 

2) Bagaimana tahapan pengembangan produk bantal guling bayi pada 

Monica Collection? 
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3) Bagaimana perbandingan antara tahapan pengembangan produk menurut 

(Ulrich dan steven,2001) dengan tahapan pengembangan produk alas 

stroller dan bantal guling bayi pada Monica Collection? 

1.3. Batasan Masalah Penelitian  

1) Pengembangan produk alas stroller pada Monica Collection 

selama tiga bulan terakhir. 

2) Pengembangan produk bantal guling bayi pada Monica Collection 

selama tiga bulan terakhir. 

3) Produk yang di kembangkan merupakan desain produk alas 

strollerdan bantal guling bayi padaMonica Collection. 

1.4.Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas,tujuan dari penelitian ini 

adalah 

1) Mengetahui tahapan pengembangan produkalas stroller pada 

Monica Collection. 

2) Mengetahui tahapan pengembangan produk bantal guling pada 

Monica Collection. 

3) Mengetahui perbandingan antara tahapan pengembangan produk 

menurut (Ulrich dan steven,2001) dengan tahapan pengembangan 

produkalas stroller dan bantal guling bayi pada Monica 

Collection. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a) Manfaat bagi perusahaan  

Manfaat yang di peroleh bagi home industri “Monica 

Collection” dari penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan 
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berguna untuk menentukan keputusan dalam mengembangkan 

produk selanjutnya. 

b) Manfaat bagi mahasiswa  

Memberikan pengetahuan dan pelatihan tentang 

pengembangkan produk telah diterapkan pada  teori selama 

diberikan di bangku kuliah di Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

c) Manfaat bagi pihak lain 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat berguna bagi pihak 

lain untuk dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


