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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Home Industri Monica Collection berdiri sejak tahun 2002 yang bergerak 

dalam bidang konveksi, pemilik usaha ini bernama Ibu Hana Lila Yuliana. Awal 

mula membuka usaha ini, saat beliau memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai 

sekertaris karena beliau memiliki seorang anak dan memutuskan membuka usaha.  

Pada saat itu, Ibu Hana memiliki keahlian menjahit dan mencoba membuat bantal 

dan guling bayi yang di bantu oleh pembantu rumah tangga, kemudian produk 

tersebut ditawarkan dari toko ke toko dan pada akhirnya produk tersebut di beli 

dan di beri masukan oleh salah satu toko supaya produk tersebut lebih berkualitas. 

Semenjak itu, produk bantal dan guling bayi yang dihasilkan oleh pemilik usaha 

di minati oleh konsumen, sehingga banyak pemesanan yang di terimanya dan 

promosi yang dilakukan adalah dari mulut ke mulut. 

Setelah kurang lebih 12 tahun produknya mulai dikenal dan mendapatkan 

banyak pesanan, akhirnya home industri Monica Collection ini pindah tempat 

produksi yang beralamat di Jln. Anjasmoro B2/ 5 Semarang dan memiliki luas 

160 m2 . Sekarang  produk yang dihasilkan bermacam-macam yaitu perlengkapan 

bayi (topi, kasur, bantal, guling, selimut), bledding (sprei, bed cover, sarung 

bantal dan guling), gorden. Untuk meningkatkan produksi dengan 

memperkerjakan 15 karyawan dengan berbagai bidang operator yaitu operator 

potong, operator obras, operator jahit dan operator packing. Monica Collection ini 

memiliki sistem produksi Made by Order, sehingga Monica Collection akan 

melakukan aktivitas produksi ketika adanya permintaan atau pemesanan dari 

Customer mereka yang dari semarang, Surabaya dan bali. 
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4.2. Struktur Organisasi 

Dalam suatu organisasi, bahwa struktur memiliki arti penting agar 

pelaksanaan kegiatan, tugas maupun tanggung jawab dan fungsi usahanya dapat 

berjalan dengan lancar dan baik. Suatu bentuk organisasi dapat berbeda – beda 

antara satu dengan yang lainnya dan bentuk tersebut selalu dipengaruhi oleh 

fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecil pada organisasi 

tersebut. 

Berdasarkan pengertiannya, struktur organisasi dapat diartikan sebagai 

suatu alat organisasi yang memberikan gambaran sistematis tentang satuan kerja 

dan hubungan yang terjadi serta wewenang dan tanggung jawab dari masing- 

masing organisasi ataupun bagian, baik secara horizontal maupun vertikal di 

dalam mencapai tujuan organisasi. Gambaran sistimatis tersebut ditunjukkan pada 

garis – garis kedudukan maupun jenjang yang telah berkembang, hal ini 

disebabkan karena seseorang sebagai karyawan di dalam suatu organisasi 

memiliki keterbatasan dalam waktu maupun kemampuan. Dengan demikian, di 

sebuah organisasi setiap orang akan mengetahui dengan jelas tentang apa yang 

telah menjadi tugas, tanggung jawab maupun wewenang dan hubungan dan tata 

kerjanya. 

Di Monica Collection dalam menghasilkan produk jadi, terdapat orang – 

orang yang terlibat selama proses produksi dan masing – masing memiliki tugas 

yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sehingga di dalam rumah produksi 

atau home industri terdapat adanya struktur organisasi pada home industri Monica 

Collection, supaya karyawan yang bekerja dapat lebih paham dan jelas apa yang 

menjadi tanggung jawab maupun tugasnya. 
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 Berikut gambar struktur organisasi yang ada di home industri Monica Collection : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.  Struktur Organisasi Home Industri Monica Collection 

Sumber : data sekunder (2018) 

  Dari struktur organiasi tersebut di atas dapat dijelaskan dan dilihat secara 

garis besar dari peranan masing – masing jabatannya serta tugas maupun 

tanggung jawab di setiap anggota atau karyawan yang bekerja di home industri 

Monica Collection yang berjumlah 15 orang karyawan, adalah sebagai berikut :  

1. Pemilik Home Industri Monica Collection  

Merupakan pimpinan tertinggi yang memiliki wewenang dalam 

mengambil keputusan produk yang akan di produksinya yang di mulai dari 

merencanakan dan mengatur jadwal produksi, mengawasi dan 

pengendalian produksi sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang 

telah ditetapkan,membuat laporan produksi secara berkala mengenai bahan 

baku, bertanggung jawab terhadap kelancaran proses produksi mulai dari 

penerimaan bahan baku sampai proses produksi hingga menjadi produk 

akhir serta mengatur keuangan.  

2. Operator Pola  

Merupakan bertugas dalam pembuatan pola dan membentuk pola yang 

ukurannya telah disesuaikan dengan standar ketentuan yang telah di 

tetapkan oleh Monica Collection dan tidak hanya itu saja, tetapi dalam 

Pemilik Home Industri 

Monica Collection 

Operator 

Potong 

Operator 

Obras 

Operator 

Jahit 

Operator 

Finishing 

Operator  

Pola 
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membuat pola harus menyesuaikan motif kain tersebut supaya macing ( 

serasi). 

3. Operator Potong  

Bertugas sebagai memotong pola bahan atau kain yang telah di bentuk dan 

memberikan penomoran label pada kain tersebut serta pengikatan 

potongan.   

4. Operator Jahit 

Bertugas menjahit bahan yang telah di potong sesuai dengan pola yang 

sudah diberikan oleh bagian cutting dan mengecek kembali jahitan apabila 

terdapat jahitan yang terbuka. 

5. Operator Finishing  

Bertugas merapikan pinggiran jahitan dengan mesin obras dan memastikan 

produk memiliki keadaan yang baik serta sempurna Baik dari segi mutu 

dan penampilan. Tdak hanya itu saja, tetapi juga membuang sisa benang 

jahitan, memasukkan atau membungkus produk ke dalam  plastic 

kemasan. 

4.3.  Proses Produksi Alas Stroller Dan Bantal Guling Bayi 

Di dalam sebuah industri terutama di dalam bidang konveksi, pasti 

terdapat alur proses produksi pada suatu produk supaya tahapannya terstruktur. 

Sehingga dapat menghasilkan produk memiliki kualitas yang baik dan sesuai 

dengan permintaan pelanggan. Seperti yang terjadi di Home industri Monica 

Collection terdapat alur proses produksi pada produk alas stroller dan bantal 

guling bayi. Demikian gambaran prosesproduksi di Monica Collection sebagai 

berikut :  
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Gambar 4.3. Bagan Alur Proses Produksi Alas Stroller dan Bantal Guling 

Bayi Pada Monica Collection 

 

Monica Collction sebelum menghasilkan produk jadi, terdapat bahan baku 

yang digunakan ataupun yang diperlukan yaitu kain, benang piterban/hiasan, 

plastik packing, Dackon/ busa, yang pemesanannya dengan menggunakan aplikasi 

Whatshapp karena pemilik usaha sudah berlangganan di toko tempat tersebut. 

Dari semua bahan baku yang diperlukan, pemilik usaha memilih supplier bahan 

baku kain di PT.Renatte Semarang, untuk supplierbahan baku dackon gulungan 

dan dakron kilonan di PT. Hilon Salatiga, sedangkan supplier plastik kemasan 

dengan Pak Ficky yang ada di magelang,lalu supplier bahan baku benang piterban 

danhiasan di toko satria. Setelah bahan baku dibeli, kemudian diletakkan ke dalam 

gudang untuk stok bahan baku selanjutnya. 

Kemudian pada tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan pola 

yang sesuai dengan ukuran yang telah di tentukan,kemudian melakukan 

pemotongan pola yang sudah dibentuk,setelah itu melakukan proses penjahitan . 

Selanjutnya, bantal dan guling bayi diisi Dacron yang dilakukan oleh 

operator,setelah diisi Dacron,bantal dan guling kembali di jahit. Proses berikutnya 

adalah finishing,yaitu merapikan pinggiran jahitan dengan mesin obras, kemudian 

dilakukan quality control yaitu proses pemeriksaan jahitan supaya tidak terjadi 

jahitan yang terbuka. Selanjutnya setelah melakukan pemerikasaan 

jahitan,langkah selanjutnya adalah packing yaitu pengemasan pada produk dengan 
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menggunakan plastik yang dilakukan oleh operator dan di masukkan ke dalam 

karung untuk di kirim ke Semarang, Surabaya dan Bali.Terdapat penumpukan 

barang jadi yang di display supaya konsumen dapat melihatnya. 

Berikut tahapan proses produksi produk alas stroller dan bantal guling bayi 

yang dilakukan pada home industri Monica Collection dalam bentuk tabel sebagai 

berikut :  

Tabel  4.1  Proses Produksi Alas Stroller Dan Bantal Guling Bayi 

Tahapan 

Produksi 

Keterangan  

Pembuatan pola Membuat pola yang sesuai dengan standar dari Monica 

Collection yaitu  

a. Untuk guling (25 cm x 35cm) bantal (20 cm x 

25cm)  

b. alas stroller panjang atas 72cm, lebar atas 42 cm, 

lebar bawah 31 cm  

Memotong pola Merupakan memotong pola yang telah di bentuk dan telah 

di ukur 

Jahit  Merupakan proses menjahit kain yang sudah di potong 

meggunakan mesin jahit biasa 

Filling  Merupakan proses memasukkan dakron ke dalam alas 

stroller dan bantal guling bayi yang sudah dijahit yang 

dilakukan oleh operator 

Jahit  Merupakan proses untuk menutup yang telah diisi dengan 

dakron  

Finishing  Merupakan proses untuk merapikan pinggiran jahitan 

dengan mesin obras dan menjahit dengan mesin jahit zigzag 

untuk lubang alas stroller  

Quality control Merupakan proses pemeriksaan jahitan agar tidak terjadi 

jahitan yang terbuka. 
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Lanjutan Tabel 4.1 Halaman 58 

Tahapan Produksi Keterangan  

Packing  Merupakan proses memasukkan produk 

ke dalam plastik kemasan yang 

dilakukan oleh operator. 

Sumber : data primer yang di olah kembali (2018)  

4.4  Analisis Hasil Penelitian  

Setelah semua data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber 

mengenai tahapan pengembangan produk yang telah dilakukan, proses produksi 

alas stroller dan bantal guling bayi, jenis pengembangan produk alas stroller dan 

bantal guling bayi yang dilakukan, serta data sekunder berupa jenis dan penjualan 

produk alas stroller, bantal guling bayi yang telah ada. Maka data tersebut akan di 

olah dan disajikan ke dalam bentuk yang mudah dipahami sesuai dengan kerangka 

pikir penelitian. 

4.4.1. Identifikasi Tahapan Pengembangan Produk Alas Stroller yang    

Dilakukan  Oleh Monica Collection. 

 Alas stroller merupakan alas yang diletakkan diatas dudukan stroller (kereta 

dorong bayi) sebagai bantalan yang empuk untuk bayi, oleh karena itu alas stroller 

memiliki kegunaan untuk alas duduk atau tidur yang nyaman untuk bayi ketika 

berada diatas stroller. Produk yang telah dihasilkan oleh Home industri Monica 

Collection khususnya pada alas stoller mengalami penurunan pada volume 

penjualan. Hal ini dikarenakan alas stroller berada di fase penurunan yaitu 

dimana penjualan mengalami penurunan. Sehingga dalam siklus hidup produk 

atau life cycle product, apabila produk berada di fase penurunan, maka produk 

tersebut akan mati. Oleh sebab itu hal yang perlu dilakukan untuk membangkitkan 

produk yaitu salah satu hal yang dilakukan dalam pengembangan produk yaitu 

inovasi penambahan jenis model pada produk. 
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Inovasi penambahan jenis model pada produk alas stroller yang dilakukan adalah 

alas stroller korea dan seat pad alas stroller. Tahapan yang dilakukan oleh home 

industri Monica Collection untuk mengembangkan dua jenis model pada produk 

ini adalah sebagai berikut : 

4.4.2. Tahapan Pengembangan produk Alas Stroller 

0. Fase Perencanaan 

 Tahapan nol yang dilakukan untuk mengembangkan produk ini adalah 

perencanaan. Ketika produk alas stroller yang berada pada fase penurunan 

yaitu omset penjualan menurun, maka hal yang dilakukan oleh pemilik 

home industri Monica Collection dengan melakukan pengembangan 

produk. Dalam suatu perencanaan untuk meningkatkan penjualan produk 

yang mengalami penurunan penjualan yaitu mengidentifikasi peluang 

yang ada meliputi : 

Tabel 4.2 Identifikasi Kebutuhan Atau Keinginan Konsumen Pada 

Produk Alas Stroller  

Nama 

Produk  

Kebutuhan Konsumen atau 

pelanggan 

Pesaing sejenis 

 

 

 

 

 

 Alas 

stroller  

1. Keinginan konsumen 

terhadap produk alas stroller 

yang mudah di masukkan 

sabuk pengamanan  

2. bahan kain yang lembut, 

sejuk dan dapat digunakan 

untuk kulit bayi yang sensitif 

3.  Alas stroller yang empuk dan 

tebal 

4.  Warna motif yang menarik 

dan kalem 

1. harga yang di 

tawarkan kepada 

konsumen murah  

2. jenis kain yang 

digunakan pada 

produk kain 

poliester. 

 

Sumber : data primer yang diolah kembali (2018) 
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 Dari uraian tabel 4.2 bahwa dengan dilakukannya identifikasi peluang yang 

bersumber dari eksternal yaitu melihat sisi produk pesaing dan keinginan atau 

kebutuhan konsumen, untuk dijadikan bahan pertimbangan suatu peluang yang 

ada terhadap produk alas stroller.  Dengan demikian, dari dua sumber tersebut 

yang di pilih oleh pemilik usaha adalah bersumber dari konsumen, hal ini di 

karenakan kesempatan peluang yang ada cukup bagus untuk dilakukan atau 

diterapkan oleh pemilik usahan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga 

muncullah suatu ide perencanaan dari pemilik usaha terhadap produk alas stroller 

seperti membuat alas stroller yang di desain sesuai bentuk tubuh bayi dengan 

lubang seatbelt yang longgar dapat memudahkan untuk memasang dan 

melepaskan seatbelt dengan bahan dan kain yang digunakan adalah kain katun 

jepang yang permukaannya halus dan lembut, warna lebih awet dan tahan lama 

serta memiliki daya serap keringat yang bagus untuk semua jenis kulit bayi 

termasuk untuk kulit sensitif dan dackron silicon yang sifatnya lembut dan 

mengembang yang memiliki ketebalan 3 cm, sehingga empuk saat di gunakan 

serta terdapat dua warna motif yang dapat di bolak balik sesuai dengan mood bayi. 

 Dalam suatu perencanaan home industri Monica Collection melibatkan 15 

karyawan untuk mencapai perencanaan terhadap produk yang akan di 

kembangkan. Oleh sebab itu, dari 15 karyawan tersebut dibagi tugas masing- 

masing yaitu bagian membuat pola, memotong pola, penjahit, finishing. 

Teknologi yang digunakan  yaitu mesin jahit dan mesin jahit obras, yang memiliki 

peran penting dalam mendukung proses produksi pada saat melakukan 

pengembangan produk di setiap tahun sekali. 

 Dengan membagi suatu pasar menjadi segmen pasar, maka pemilik usaha 

perlu melakukan mempertimbangkan dalam merancang dan mengembangkan 

produk. Salah satunya membuat pertanyaan misi sebagai berikut. :  
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Tabel 4.3 Pernyataan Misi Untuk Alas Stroller 

Pernyataan Misi : Alas Stroller  

Uraian produk  1) Alas stroller yang di desain sesuai dengan bentuk 

tubuh bayi, supaya mudah di pasangkan ke 

sabuknya. 

Sasaran bisnis 

utama  

1) Menghadirkan alas stroller yang mudah 

dipasangkan sabuk pengaman dengan harga yang 

murah  

2)  Peluncuran produk alas stroller setiap tahun sekali 

Pasar Utama 1) Ibu rumah tangga yang memiliki bayi yang berusia 

2 bulan sampai 2 tahun, dari kalangan menengah 

dan ke atas 

Pasar Kedua 1) Toko toko perlengkapan bayi 

Asumsi dan 

Batasan  

1) Monica Collection memproduksi alas stroller yang 

mudah di masukkan sabuk pengaman. 

2) Bahan kain katun jepang untuk semua jenis kulit 

maupun sensitif 

3) Menggunakan dackron silicon yang tebal. 

4) Terdapat dua warna motif depan belakang. 

Stakeholder 1) Pembeli dan pengguna 

2) Bagian produksi 

3) Distributor dan penjual kembali 

4) Jasa  pengiriman produk 

Sumber : Data Primer yang di olah kembali (2018)  

 Setelah suatu perencanaan di pilih dan melakukan pertanyaan misi, maka 

selanjutnya mereflekasikan hasil dan proses dalam membuat alas stroller yang 

berbentuk sesuai dengan bentuk tubuh bayi untuk memudahkan dalam memasang 

dan melepaskan seatbelt, kemudian dijadikan bahan pertimbangan antara pemilik 

usaha dengan karyawan. Untuk mampu menerapkan ke dalam proses produksi. 
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1.  Fase Pengembangan Konsep 

 Setelah tahap perencanaan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

pengembangan konsep. Pada fase ini, sebelum memilih konsep yang dilakukan 

adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yaitu  

Tabel 4.4 Interprestasi Kebutuhan Pelanggan 

Pengelompokan  Interprestasi Kebutuhan Pelanggan 

Fungsi  Bantalan  untuk bantalan badan bayi di atas stroller 

Kualitas  mudah dimasukkan di sabuk pengaman, bahan kain yang 

lembut, sejuk dan dapat digunakan untuk kulit bayi yang 

sensitif, alas stroller yang tebal.   

Estetika  Warna motif yang menarik dan kalem 

Other  Harga yang murah  

Sumber : data primer yang diolah kembali (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.4 bahwa dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, 

maka dilakukannya pengelompokan interprestasi kebutuhan pelanggan untuk 

memudahkan dalam menyusun konsep yang akan di kembangkan pada produk 

alas stroller. Berikut terdapat dua konsep yang akan dijadikan pertimbangan 

dalam memutuskan pengembangan produk sebagai berikut :  
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Konsep A : Alas Stroller Korea 

 

Gambar  4.4 konsep A alas stroller 

 

Konsep B : Stroller Seat Pad Alas 

 

Gambar 4.5 Konsep B  Alas Stoller  

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, dua konsep pada  

gambar konsep 4.4 dan 4.5 yaitu konsep A (alas stroller korea)  dan konsep B 

(stroller seat pad alas) memiliki kelebihan dan kekurangan masing - masing 

seperti tabel berikut ini : 

Lubang seatbelt  

Menompang badan 

hingga kaki bayi  

Menompang kepala 

dan leher 

Lubang seatbelt 

Menompang kepala 

Menompang badan 

hingga kaki bayi 

Lubang seatbelt 

Lubang seatbelt 

Pembatas kepala  
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Tabel 4.5 Kekurangan Dan Kelebihan Dari Dua Konsep Alas Stroller  

Produk Alas Stroller Korea  Produk  Stroller Seat Pad Alas 

Kelebihan : 

1. Lapisan 3D mesh memberikan 

sirkulasi udara yang sangat baik 

sehingga tidak gerah ketika 

digunakan. 

2. butterfly pillow menyangga 

kepala dan leher bayi 

3. terdapat pengait lubang seatbelt 

yang sangat mudah dalam 

pemakaian 

4. Dari segi bahan atau material 

yang digunakan kain katun 

jepang yang permukaannya 

halus dan lembut, warna lebih 

awet dan tahan lama serta 

memiliki daya serap keringat 

yang bagus untuk semua jenis 

kulit bayi termasuk untuk kulit 

sensitif. 

5. Dari segi bahan atau material 

yang digunakan kain katun 

jepang yang permukaannya 

halus dan lembut, warna lebih 

awet dan tahan lama serta 

memiliki daya serap keringat 

yang bagus untuk semua jenis 

kulit bayi termasuk untuk kulit 

sensitif. 

Kelebihan : 

1. ekstra headrset memberikan 

perlindungan pada kepala bayi 

2. dapat digunakan pada kursi 

mobil, ayunan bayi, kereta bayi 

3. Bantalan Empuk dipinggiran 

kepala dan badan untuk 

melindungi kepala dan badan 

bayi dari goncangan. 

4. dari segi bahan  atau material 

yang digunakan polar fleece 

lembut dan velboa lembut, 

halus, kuat. 

5. terdapat pengait lubang seatbelt 

yang sangat mudah dalam 

pemakaian. 
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Lanjutan Tabel 4.5 Halaman 49 

Produk Alas Stroller Korea  Produk  Stroller Seat Pad Alas 

Kelebihan : 

6. Dari segi bahan atau material 

yang digunakan kain katun 

jepang yang permukaannya 

halus dan lembut, warna lebih 

awet dan tahan lama serta 

memiliki daya serap keringat 

yang bagus untuk semua jenis 

kulit bayi termasuk untuk kulit 

sensitif. 

7. Isi alas stroller yaitu dackron 

silicon sehingga ringan dan 

empuk, sangat nyaman untuk 

bayi 

8. dapat di gunakan untuk semua 

jenis stroller 

9. jangka waktu yang digunakan 

untuk usia bayi 2 – 2 tahun. 

 

 

Kekurangan : 

1. tidak adanya lubang ekstra 

untuk pockit dan iconic 

 

Kekurangan : 

1. Hanya dapat digunakan jangka 

umur 0- 1 tahun. 

2. Hanya sisi pinggiran kepala dan 

badan saja yang tebal  

Sumber :  Data Primer (2018) 

Dari tabel 4.5 telah menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari masing- 

masing konsep produk. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

dengan pemilik usaha, bahwa penyusunan dua konsep yang telah dilakukan oleh 

pemilik usaha, yang paling cocok dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari 
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dua konsep produk alas stroller tersebut. Bahwa dari segi fungsi,kegunaan dan 

material yang digunakan serta jangka waktu atau umur penggunaan produk 

tersebut, yang lebih tepat diterapkan ke dalam proses produksi dan sesuai dengan 

kemampuan home industri Monica Collection serta sesuai yang diharapkan/ 

keinginan maupun kebutuhan konsomen saat ini yaitu di desain sesuai bentuk 

tubuh bayi dan butterfly pillow yang lebar memberikan kenyamanan kepala bayi 

untuk dapat bergerak ke kanan maupun ke kiri dan bentuk sesuai tubuh bayi 

dengan membuat lubang seatbet yang mudah di pasang ataupun mudah di 

lepaskan. Maka pemilik usaha memutuskan produk konsep A (alas stroller korea) 

untuk dijadikan dalam pengembangan produknya. Sehingga spesifikasi akhir 

bahan baku yang akan digunakan untuk membuat alas stroller korea sebagai 

berikut : 

Tabel 4.6 Spesifikasi Akhir Bahan Baku Dan Biaya Yang Di Keluarkan 

untuk Produk Alas Stroller Korea Perunit  

No.  Bahan Baku Satuan Nilai Biaya 

1.  Kain katun jepang Cm 60 Rp. 21.000 

2.  Dackron kilonan kg 1 Rp. 29.000 

3.  Benang kecil Meter 200 Rp. 5000 

 Total biaya Rp. 55.000 

Sumber : data primer yang diolah kembali (2018) 

Berdasarkan tabel 4.5 bahwa dalam mengembangkan produk alas stroller 

korea membutuhkan biaya bahan baku untuk satu unit produknya sebesar Rp. 

55.000. Pada home industri Monica Collection menjual produk ke pelanggannya 

dengan harga per unit alas stroller korea sebesar Rp. 90.000, sehingga keuntungan 

yang di peroleh setiap unit produk sebesar Rp. 35.000.  

Dengan demikian anggaran proyek sangat di butuhkan dalam 

pengembangan produk alas stroller yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 4.7. Anggaran Untuk Alas Stroller 

Item  Jumlah  

Gaji karyawan  

15 orang -per hari dalam 28 hari @ Rp 71.000 

Rp. 1065.000 

Bahan baku  100 lusin/ hari @ Rp. 55.000  Rp. 5.500.000 

Plastik packing 100 pcs Rp. 500.000 

Subtotal  

Pengeluaran tak terduga (5 %) 

Rp. 7.065.000 

Rp. 353.250 

Total Rp. 7.418.250 

Sumber : data primer yang diolah kembali (2018) 

Pada tabel 4.6 untuk pengembangan alas stroller membutuhkan tenaga kerja 

untuk menerapkan suatu perencanaan dengan biaya rata- rata perhari Rp. 71.000 

dalam 28 hari, total biaya untuk 15 karyawan dalam sehari adalah Rp. 1065.000. 

Dengan biaya bahan baku untuk 100 lusin perhari sebesar Rp. 5.500.000 , plastik 

packing berdasarkan jumlah pemesanan sebesar Rp. 500.000. Sehingga total yang 

di keluarkan Rp. 7.065.000 dan pengeluaran yang terduga seperti perbaikan mesin 

jahit ketika macet atau perawatan pada mesin jahit kira – kira sekisar 5% yaitu 

Rp. 353.250 total keseluruhan Rp. 7.418.250. 

2. Perancangan Tingkat Sistem  

 Setelah melakukan pengembangan konsep, tahap selanjutnya adalah membuat 

gambaran perakitan yang berupa membentuk pola pada alas stroller korea untuk 

di terapkan ke dalam proses produksi. Komponen- komponen bahan yang 

digunakan untuk produk tersebut meliputi kain katun jepang, dacron silicon, dua 

motif kain depan dan belakang. Berikut gambar perakitan alas stroller korea : 
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Gambar 4.6. Desain Perakitan Alas Stroller Korea 

 Berdasarkan gambar 4.6 diatas gambaran perakitan pada alas stroller yang 

akan dilakukan pengembangan produk, desain sesuai dengan bentuk tubuh bayi. 

Spesifikasi fungsional pada alas stroller korea ini adalah bagian menompang 

kepala bayi di  bentuk kupu-kupu/ butterfly pillow yang berfungsi untuk 

mencegah kepala dari guncangan, di desain dengan praktis supaya memberikan 

kemudahan untuk di pasangkan dan di lepaskan dari sabuk pengaman dan mudah 

di masukkan  diatas stroller, bahan katun jepang yang dapat digunakan selama dua  

musim yaitu musim kemarau dan dingin. 

3. Perancangan Detail 

 Setelah melakukan gambaran perakitan desain, langkah berikutnya adalah 

perancangan detail untuk mengetahui material – material apa saja yang 

dibutuhkan dalam pengembangan alas stroller korea sebagai berikut :  

Menompang kepala 

dan leher 

Lubang seatbelt 

Menompang badan 

hingga kaki bayi 

Lubang seatbelt 

bentuk kupu-kupu untuk 

mencegah kepala 

bergetar 
 

Praktis  

dua sisi dapat 

digunakan selama dua 

musim 
 

Pemasangan Mudah 

60 cm 

30 cm 
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Gambar 4.7 Produk Alas Stroller Korea 

 Berdasarkan gambar 4.7 dalam mengembangkan produk alas stroller korea 

memerlukan bahan baku  dan bahan penolong yang di butuhkan dalam proses 

produksi yaitu ada tiga jenis kain yang dapat di pilih oleh pelanggan yaitu kain 

kapas, kain katun biasa, kain katun jepang, hal ini yang menjadikan perbedaan 

dari produk yang dihasilkan oleh Monica Collection dengan poduk jenis lainnya. 

Sehingga pelanggan dapat memilih harga sesuai dengan kualitas bahannya. Dari 

tiga bahan kain yang digunakan, yang paling bagus adalah kain jepang karena 

kainnya lebih tebal, tekstur kain yang lebih lembut di bandingkan kain katun 

lokal, memiliki warna yang awet dan serat tidak terurai, kemudian akan terasa 

lebih nyaman dan adem ketika digunakan serta umur pemakaian yang lama. Lalu 

dacron yang digunakan yaitu dacron silicon yang lembut dan menggembang serta 

bahan pendukung supaya menjadi produk jadi adalah benang, mesin jahit biasa 

dan mesin obras. Untuk menjadi produk akhir terdapat spesifikasi produk alas 

stroller korea sebagai berikut : 

 

 

 

30  cm 

60 cm 
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Tabel 4.8.  Spesifikasi Produk Alas Stroller Korea 

Spesifikasi Produk Alas Stroller Korea 

Bahan  Depan : Kain katun jepang,  

Belakang : polyester (3D air mesh : tidak gerah + ada sirkulasi 

udara) 

Jenis Dackron Dackron silicon  

Ukuran Panjang 60 cm x lebar 30 cm  

Berat Bersih  1.0 kilogram  

Katagori kereta dorong, car seat dan bouncer 

Motif  Dua motif depan belakang bisa di request 

Jenis Kelamin Unisex 

Kelompok usia 2 bulan – 2 tahun  

Merek  Monica Collection 

Ketebalan 3 cm  

Sumber : Data Primer yang diolah kembali (2018) 

4. Produk Awal  

 Pada saat pengembangan produk alas stroller korea, tidak adanya 

pengujian dan perbaikan terhadap produk. Produk tersebut meniru dari produk 

pesaing dan langsung di terapkan dalam proses produksi karena karyawan yang 

bekerja di home industri Monica Collection ini sudah memiliki pengalaman dalam 

membuat produk tersebut di tempat kerja sebelumya, sehingga pemilik usaha 

percaya dan menyerahkan semua ke karyawannya. Tidak hanya itu saja, supaya 

produk alas stroller korea ini dapat diterima oleh pelanggan maupun kosnumen. 

Maka sebelum melakukan tahap proses produksi perlu adanya pengujian pasar 

seperti melakukan survai secara random untuk mengetahui apakah produk yang 

telah di kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen 

maupun pelanggan.   
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4.4.3  Komparasi atau Perbandingan Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut (Ulrich dan Steven, 2001) dengan Tahapan Pengembangan Produk 

Alas stroller Pada Monica Collection.  

 Berdasarkan tahapan pengembangan produk alas stroller yang telah 

dijelaskan diatas. Apabila jika tahapan produk alas stroller ini dibandingkan 

dengan tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh Ulrich dan Steven 

(2001). Sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Komparasi Tahapan Pengembangan ProdukMenurut (Ulrich Dan 

Steven,2001) Dengan Tahapan Pengembangan Produk Alas Stroller Pada 

Monica Collection. 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk 

Alas Stroller Pada Monica 

Collection  

0. Perencanaan  

a. Identifikasi Peluang 

b. Evaluasi Dan Prioritas Proyek 

c. Alokasi Sumber Daya Dan 

Rencana Waktu 

d. Melengkapi Perencanaan 

Pendahuluan 

e. Merefleksikan Kembali dan 

Proses. 

 

a. Perencanaan ( mengidentifikasi 

peluang yaitu mengetahui 

keinginan pelanggan dan melihat 

produk pesaing) 

b. Evaluasi dan prioritas proyek yaitu 

membuat produk yang mudah 

dimasukkan sabuk pengaman. 

c. Alokasi sumber daya dan rencana 

waktu  adalah melibatkan 15 

karyawan dan teknologi yang 

mendukung seperti mesin jahit dan 

mesin obras untuk suatu 

perencanaan dalam pengembangan 

produk.  

d. Melengkapi perencanaan 

pendahuluan (sasaran produk ibu  

 



 
 

59 
 

LanjutanTabel 4.9 Halaman 56 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk Alas 

Stroller Pada Monica Collection  

 ibu rumah tangga yang memiliki bayi dan 

toko toko perlengkapan bayi, produk di 

buat untuk usia 2 bulan hingga 2 tahun) 

 e. Merefleksikan kembali dan proses 

(suatu perencanaan dengan 

membuat alas stroller yang 

berbentuk sesuai dengan bentuk 

tubuh bayi untuk memudahkan 

dalam memasang dan melepaskan 

seatbelt, kemudian di terapkan ke 

dalam proses produksi) 

1. Pengembangan Konsep  

a. Identifikasi 

kebutuhan pelanggan 

b. Penetapan spesifikasi 

target 

c. Penyusunan konsep 

d. Pemilihan konsep 

e. Pengujian konsep 

f. Menetapkan 

spesifikasi konsep 

g. Perencanaan proyek 

a. Pengembangan konsep ( 

identifikasi kebutuhan pelanggan 

meliputi bahan kain katun jepang 

yang halus dan lembut, dackron 

silicon yang empuk dan 

mengembang) 

b. Penetapan spesifikasi target( 

produk dibuat untuk menompang 

badan bayi dan mudah di 

pasangkan sabuk pengaman) 

c. Penyusunan konsep ( terdapat 

konsep A dan konsep B yaitu alas 

stroller korea dan seat ped alas 

dijadikan pertmbangan). 

d. Pemilihan konsep ( memilih 

konsep A karena sesuai dengan  
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LanjutanTabel 4.9 Halaman 56 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk 

Alas Stroller Pada Monica Collection  

 yang dibutuhkan konsumen yaitu 

alas stroller korea) 

e. Menetapkan spesifikasi konsep ( 

bahan baku yang digunakan dalam 

membuat alas stroller korea 

meliputi kain katun jepang, 

dackron silicon, benang). 

f. Perencanaan proyek ( biaya yang 

di keluarkan pada pengembangan 

produk alas stroller sebesar Rp. 

7.418.250. 

 

2. Perancangan tingkat sistem 

a. Mencangkup definisi 

arsitektur produk dan uraian 

produk menjadi subsistem – 

subsistem serta komponen – 

komponen. 

b. Output fase ini mencakup 

tata letak, bentuk produk, 

spesifikasi secara fungsional 

dari subsistem produk, serta 

diagram aliran proses 

pendahuluan untuk proses 

perakitan akhir. 

a. Perancangan tingkat sistem ( 

gambaran arsitektur yaitu di 

buat sesuai dengan bentuk tubuh 

bayi bagian untuk menopang 

kepala bayi dibuat bentuk kupu-

kupu/ butterfly pillow) 

b. Spesifikasi fungsional ( bagian 

menompang kepala bayi di  

bentuk kupu-kupu/ butterfly 

pillow yang berfungsi untuk 

mencegah kepala dari 

guncangan dan bentuk sesuai 

dengan tubuh bayi supaya 

memudahkandimasukkan 

seatbelt 
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LanjutanTabel 4.9 Halaman 56 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven 

(2001)   

Tahapan Pengembangan Produk Alas 

Stroller Pada Monica Collection  

 3.Perancangan detail 

a. Mencangkup spesifikasi 

lengkap dari bentuk, material, 

dan toleransi – toleransi dari 

seluruh komponen standar 

yang dibeli oleh pemasok 

b. Output fase ini adalah 

pencatatan pengendalian untuk 

produk, spesifikasi komponen 

yang di beli, rencana proses 

dan perakian produk 

a. Perancangan tingkat detail ( 

ukuran produk, bahan yang 

digunakan, bahan dacron,  

katagori, berat bersih, kelompok. 

4. Pengujian dan perbaikan  

a. Menetapkan tujuan prototipe 

b. Menetapkan tingkat perkiraan 

konsep 

c. Menggariskan rencana 

percobaan 

d. Membuat jadwal untuk 

memperoleh pembuatan dan 

pengujian 

 

 

 

- 
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LanjutanTabel 4.9 Halaman 56 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk 

Alas Stroller Pada Monica Collection  

5. Produk awal  

a. Memecahkan permasalahan yang 

timbul pada proses produksi 

sesungguhnya. 

b.  Peralihan dari produk awal ke 

produk sesungguhnya tahap 

demi tahap 

c. Mengevaluasi untuk 

mengidentifikasi kekurangan 

yang timbul. 

a. Produk awal (memecahkan 

permasalahan yang timbul pada 

proses produksi seperti 

kecacatan pada produk 

misalnya ukuran yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi 

produk yang di tetapkan dan 

pengulangan dalam proses 

produksi yang dapat 

menimbulkan pemborosan 

bahan baku dan waktu. 

Sumber : Data primer yang telah diolah (kembali (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.6 komparasi antara tahapan pengembangan produk 

menurut teori Ulrich Dan Steven ,(2001) dengan tahapan pengembangan produk 

alas stroller dan bantal guling bayi bahwa pada tahap mengembangan konsep 

tidak adanya fase pengujian konsep dan tahap pengujian dan perbaikan. Hal ini 

dikarenakan pemilik usaha meniru produk pesaing dengan memilih konsep yang 

sesuai dengan kemampuannya, setelah konsep di pilih langsung di terapkan dalam 

proses produksi sebab karyawan yang bekerja di home industri Monica Collection 

ini sudah memiliki pengalaman di tempat kerja sebelumnya, sehingga pemilik 

usaha percaya dan menyerahkan semua ke karyawannya, dan setelah konsep di 

pilih, pemilik usaha langsung menawarkan produk yang telah di kembangan 

kepada konsumen atau pelanggan dan tidak adanya dilakukan pengujian pasar 

kepada konsumen terhadap produk yang telah dibuatnya. Oleh sebab itu, resiko 

yang akan terjadi pada produk alas stroller korea yang telah dibuatnya adalah 

hanya terdapat beberapa konsumen tertentu yang tertarik terhadap produk  alas 

stroller korea sehingga permintaan pada produk tersebut sedikit. 
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4.4.4. Identifikasi Tahapan Pengembangan Produk Bantal dan Guling yang  

Dilakukan Oleh Monica Collection. 

 Produk bantal guling bayi merupakan produk yang digunakan untuk menahan 

kepala  dan badan bayi  supaya tidak mudah bergerak ke kanan dan ke kiri untuk 

mencegah kepala bayi menjadi peyang. Produk yang telah dihasilkan oleh Home 

industri Monica Collection khususnya pada bantal dan guling ini berada pada fase 

kematangan yaitu dimana penjualan mengalami peningkatan penjualan . Sehingga 

dalam siklus hidup produk atau life cycle product, apabila produk sudah berada di 

fase kematangan dimana pada fase ini produk sudah matang atau sudah optimal 

pasti kompetitor yang bermunculan dengan menghasilkan produk yang lebih 

unggul, maka supaya produk tersebut tetap tinggi permintaan produknya dan 

semakin optimal, sehingga inovasi sangat diperlukan . Oleh sebab itu hal yang 

perlu dilakukan untuk yaitu salah satu hal yang dilakukan dalam pengembangan 

produk yaitu inovasi penambahan jenis model pada produk. 

 Inovasi penambahan jenis model pada produk bantal dan guling yang 

dilakukan adalah bantal leher menyusui bayi atau bantal dot susu bayi dan  guling 

bayi karakter. Tahapan yang dilakukan oleh home industri Monica Collection 

untuk mengembangkan tiga jenis model pada produk ini adalah sebagai berikut : 

4.4.5. Tahapan Pengembangan Produk Bantal Dan Guling Bayi 

0).  Fase Perencanaan 

 Tahapan nol yang dilakukan untuk mengembangkan produk ini adalah 

perencanaan. Ketika produk bantal guling bayi yang berada pada fase kematangan 

yaitu omset penjualan meningkat dan banyak munculnya kompetitor sejenis, maka 

hal yang dilakukan oleh pemilik home industri Monica Collection dengan 

melakukan pengembangan produk yaitu dengan melakukan modifikasi terhadap 

produk ini, supaya lebih meningkatkan volume penjualan. Oleh sebab itu, suatu 

perencanaan perlu dilakukan seperti melakukan identifikasi kebutuhan sebagai 

berikut :  



 
 

64 
 

Tabel 4.10. Identifikasi Kebutuhan Atau Keinginan Konsumen Pada 

Produk Bantal Guling Bayi  

Nama Produk  Kebutuhan Konsumen Atau 

Pelanggan 

Pesaing Sejenis 

 

 

Bantal guling bayi  

1. menyangga botol bayi 

dan dapat dipakai saat 

posisi duduk ataupun 

tidur.  

2. Bahan kain yang lembut 

dan  sejuk  

3. Bantal guling  yang 

empuk dan tebal 

4. Bentuk guling yang 

berkarater 

5. Warna motif yang 

menarik dan kalem 

1. jenis kain yang 

digunakan pada 

produk kain katun 

biasa. 

2. Harga yang di 

tawarkan ke 

konsumen murah 

Sumber : Data Primer yang diolah kembali (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.10 bahwa dengan dilakukannya identifikasi peluang yang 

bersumber dari eksternal yaitu melihat sisi produk pesaing dan keinginan atau 

kebutuhan konsumen, untuk dijadikan bahan pertimbangan suatu peluang yang 

ada terhadap produk bantal guling bayi.  Dengan demikian, dari dua sumber 

tersebut yang di pilih oleh pemilik usaha adalah bersumber dari konsumen, hal ini 

di karenakan kesempatan peluang yang ada cukup bagus untuk dilakukan atau 

diterapkan oleh pemilik usaha sesuai dengan kemampuannya. Sehingga 

muncullah suatu ide perencanaan dari pemilik usaha terhadap produk bantal 

guling bayi seperti membuat bantal untuk menyangga botol bayi, dapat dipakai 

untuk duduk maupun tidur bayi. Supaya memberikan kemudahan agar tidak 

terlalu lama memegang dot bayi. Dengan menggunakan jenis bahan kain katun 

jepang yang permukaanya halus dan lembut, warna lebih awet dan tahan lama 

serta memiliki daya serap keringat yang bagus dackron silicon karena sifatnya 
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yang lembut dan mengembang yang memiliki ketebalan 5 cm. Untuk mencegah 

kebosanan pada bentuk guling bayi yaitu  dengan membuat guling berkarakter 

seperti adanya kepala boneka yang berbentuk binatang. 

 Dalam suatu perencanaan home industri Monica Collection melibatkan 15 

karyawan untuk mencapai perencanaan terhadap produk yang akan di 

kembangkan. Oleh sebab itu, dari 15 karyawan tersebut dibagi tugas masing- 

masing yaitu bagian membuat pola, memotong pola, penjahit, finishing. 

Teknologi yang digunakan  yaitu mesin jahit dan mesin jahit obras, yang memiliki 

peran penting dalam mendukung proses produksi pada saat melakukan 

pengembangan produk di setiap tahun sekali. 

 Setelah melakukan identifikasi peluang, langkah selanjutnya  membagi suatu 

pasar menjadi segmen pasar, maka pemilik usaha perlu melakukan 

mempertimbangkan dalam merancang dan mengembangkan produk. Salah 

satunya membuat pertanyaan misi sebagai berikut. : 

Tabel 4.11.  Pernyataan Misi Untuk Bantal Guling Bayi 

Pernyataan Misi : Bantal Guling Bayi  

Uraian produk  1) bantal yang di desain untuk dapat menyangga dot bayi, 

supaya dapat digunakaan saat di perjalanan atau 

berpergian dan dapat dipakai untuk duduk dan berbaring 

2) Mendesain guling supaya lebih berkarakter salah satunya 

penambahan kepala boneka pada guling. 

Sasaran bisnis 

utama  

1) Menghadirkan bantal dan guling yang yang berkarakter 

dan dapat menyangga dot bayi dengan harga yang murah  

2)  Peluncuran produk bantal guling bayi setiap tahun sekali 

Pasar Utama 1) Ibu rumah tangga yang memiliki bayi yang berusia 6 

bulan sampai 12 bulan, dari kalangan menengah dan ke 

bawah. 
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Lanjutan Tabel 4.11. Halaman 62 

Pernyataan Misi : bantal guling bayi 

Pasar Kedua 1) Toko toko perlengkapan bayi 

Asumsi dan Batasan  1) Monica Collection 

memproduksi bantal guling  

yang berkarakter dan dapat 

menyangga dot  bayi 

2) Menggunakan dackron silicon 

yang tebal dan empuk 

3) Bahan kain katun jepang yang 

lembut dan sejuk. 

4) Warna yang  dapat di request 

Stakeholder 1) Pembeli dan pengguna 

2) Bagian produksi 

3) Distributor dan penjual kembali 

4) jasa pengiriman produk 

Sumber : Data Primer yang telah di olah (2018) 

 Setelah suatu perencanaan di pilih dan melakukan pertanyaan misi, maka 

selanjutnya mereflekasikan hasil dan proses dalam membuat alas stroller yang 

berbentuk sesuai dengan bentuk tubuh bayi untuk memudahkan dalam memasang 

dan melepaskan seatbelt, kemudian dijadikan bahan pertimbangan antara pemilik 

usaha dengan karyawan. Untuk mampu menerapkan ke dalam proses produksi. 

1). Fase Pengembangan Konsep 

 Setelah tahap perencanaan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

pengembangan konsep. Pada fase ini, sebelum memilih konsep yang dilakukan 

adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yaitu  
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Tabel 4.11. Interprestasi Kebutuhan Pelanggan 

Pengelompokan  Interprestasi Kebutuhan Pelanggan 

Fungsi  

 

Bantal untuk menyangga dot bayi ketika di perpergian 

maupun perjalanan dan dapat dipakai untuk tempat 

berbaring dan duduk bayi 

 

Kualitas  

 

Dapat menyangga dot bayi, bahan kain yang lembut, sejuk 

dan dapat digunakan untuk bayi yang berusia 6 bulan 

sampai 12 bulan , bantal guling yang tebal dan empuk. 

Estetika  Warna motif yang menarik dan kalem dan bentuk yang 

berkarakter 

Other  Harga yang murah  

Sumber : data primer yang telah diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.11. bahwa dalam mengidentifikasi kebutuhan 

pelanggan, maka di melakukannya pengelompokan interprestasi kebutuhan 

pelanggan untuk memudahkan dalam menyusun konsep yang akan di 

kembangkan pada produk bantal guling bayi. Berikut terdapat konsep yang akan 

dijadikan pertimbangan dalam memutuskan pengembangan produk sebagai 

berikut :  

Konsep A bantal  botol bayi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Konsep A Bantal botol Bayi 

Memasukkan dot bayi  

Menyangga leher  

Perekat untuk melepas 

dan memasang  
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Konsep B bantal botol bayi multifungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Konsep B Bantal botol Bayi Multifungsi 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, dua konsep pada  

gambar konsep 4.8 dan 4.9 yaitu konsep A (bantal dot bayi)  dan konsep B (bantal 

dot bayi multifungsi) kelebihan dan kekurangan masing - masing seperti tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.12 Kekurangan Dan Kelebihan Dari Dua Konsep bantal 

Produk Bantal Dot Bayi  Produk  Bantal Botol Bayi 

Multifungsi 

Kelebihan : 

1. dapat menyangga  botol susu si 

kecil dan bisa juga sebagai 

bantal leher/ bantal travel yang 

praktis 

Kelebihan : 

1. bentuk desain yang memiliki 

dua melengkung menangani 

untuk bayi pegangan tangan. 

 

Pegangan tangan bayi 

Menompang kepala 

bayi 

Perekat untuk melepas 

dan memasang 

Pegangan tangan bayi 

Menaruh dot bayi 
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Lanjutan Tabel 4.12 Halaman 66 

Produk Bantal Dot Bayi  Produk  Bantal Botol Bayi 

Multifungsi 

Kelebihan : 

2. Bahan yang digunakan kain 

katun jepang yang lembut. 

3. Isi bantal yaitu dacron silicon 

yang tebal  membuat empuk dan 

bayi merasa nyaman ataupun 

tidak gerah. 

4. Bantal botol bayi ini dapat 

dilepas dan dapat dengan mudah 

pakai. 

5. Lubang dot dapat untuk 

memasukkan berbagai jenis 

ukuran dot.  

Kelebihan : 

2. Terdapat perekat di bagian 

kanan dan kiri sehingga tidak 

mudah terlepas. 

3. Bahan yang digunakan kain 

katun jepang  yang lembut. 

4. Isi bantal menggunakan 

siliconized polyster fiber 

(dackorn yang terbaik) sehingga 

ringan untuk bayi. 

5. Dapat menyangga dari kepala 

hingga leher bayi 

Kekurangan :  

1. Desain yang hanya dapat 

menyangga leher bayi saja. 

Kekurangan :  

1. Tempat botol yang mudah 

bergerak ke kanan dan ke kiri 

karena hanya bisa digunakan 

untuk dot ukuran besar. 

2. Bagian bawah penyangga dot 

dapat menggaku pernafasan 

bagi bayi. 

Sumber : Data Primer (2018) 

Dari yang telah menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari masing- masing 

konsep produk. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

pemilik usaha, bahwa penyusunan dua konsep yang telah dilakukan oleh pemilik 

usaha, yang paling cocok dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari dua 

konsep produk alas stroller tersebut. Bahwa dari segi fungsi, kegunaan dan 
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material yang digunakan serta desain yang simpel dengan biaya produksi rendah 

tersebut penyusunan dua konsep yang telah dilakukan oleh pemilik usaha, yang 

paling cocok diterapkan ke dalam proses produksi dan sesuai dengan kemampuan 

home industri Monica Collection karena desain yang simpel  dan sasarannya lebih 

ke masyarakat menengah ke bawah serta sesuai yang diharapkan/ keinginan 

maupun kebutuhan konsomen saat ini yaitu di desain dengan bentuk lingkaran dan 

di tambah sedikit karet/ piterban serta di lengkapi perekat untuk mudah di 

pasangkan dan dilepaskan. Desain yang praktis atau simpel untuk menyangga 

botol bayi dan dapat digunakan saat duduk maupun tidur .  Maka pemilik usaha 

memutuskan produk konsep A (bantal dot bayi) untuk dijadikan dalam 

pengembangan produknya. Sehingga spesifikasi akhir bahan baku yang akan 

digunakan untuk membuat alas stroller korea sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Spesifikasi Akhir Bahan Baku Dan Biaya Yang Di 

Keluarkan Untuk Produk Bantal Dot Bayi Perunit  

No.  Bahan Baku Satuan Nilai Biaya 

1.  Kain katun jepang Cm 20 Rp.7.000 

2.  Dackron kilonan Kg 0.09 Rp. 2.610 

3. Kolor/ Karet cm 4.6 Rp.3.300 

3.  Benang kecil Meter 100 Rp. 2.500 

 Total biaya Rp. 15.410 

Sumber : data primer yang diolah kembali (2018) 

Berdasarkan tabel 4.13 bahwa dalam mengembangkan produk bantal dot 

bayi membutuhkan biaya bahan baku untuk satu unit produknya sebesar 

Rp15.410. Pada home industri Monica Collection menjual produk ke 

pelanggannya dengan harga per unit bantal dot bayi sebesar Rp. 29.000, sehingga 

keuntungan yang di peroleh setiap unit produk sebesar Rp. 13.590. 

Dengan demikian anggaran proyek sangat di butuhkan dalam 

pengembangan produk alas stroller yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 4.14. Anggaran Untuk bantal dot bayi 

Item  Jumlah  

Gaji karyawan  

15 orang -per hari dalam 28 hari @ Rp 71.000 

Rp. 1065.000 

Bahan baku  200 lusin/ hari @ Rp. 15.410 Rp. 3.082.000 

Plastik packing 200 pcs Rp. 1.000.000 

Subtotal  

Pengeluaran tak terduga (5 %) 

Rp. 5.147.000 

Rp. 257.350 

Total Rp. 5.404.350 

Sumber : data primer yang diolah kembali (2018) 

Pada tabel 4.14 untuk pengembangan bantal dot bayi membutuhkan tenaga 

kerja untuk menerapkan suatu perencanaan dengan biaya rata- rata perhari Rp. 

71.000 dalam 28 hari, total biaya untuk 15 karyawan dalam sehari adalah Rp. 

1065.000. Dengan biaya bahan baku untuk 200 lusin perhari sebesar Rp. 

3.082.000, plastik packing berdasarkan jumlah pemesanan sebesar Rp. 1.000.000. 

Sehingga total yang di keluarkan Rp. 7.065.000 dan pengeluaran yang terduga 

seperti perbaikan mesin jahit ketika macet kira – kira sekisar 5% yaitu Rp. 

257.350 total keseluruhan Rp. 5.404.350.Berikut  dua konsep pada guling bayi :  

    

 

 

 

 

Gambar 4.10.konsep A dan konsep B Guling bayi 

Pada gambar 4.10. Memiliki konsep yang sama tetapi memiliki desain yang 

sedikit berbeda. Dari dua konsep tersebut yang dii pilih oleh pemilik usaha 

Konsep B guling 

Berkarakter Konsep A Guling Kepala 

boneka 
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Monica Collection adalah konsep A guling berkarakter, di karenakan desainya 

lebih mudah di terapkan  kedalam proses produksi. Sehingga spesifikasi akhir 

bahan baku yang akan digunakan untuk membuat alas stroller korea sebagai 

berikut : 

Tabel 4.15 Spesifikasi Akhir Bahan Baku Dan Biaya Yang Di 

Keluarkan untuk Produk Guling Karakter  

No.  Bahan Baku Satuan Nilai Biaya 

1.  Kain katun jepang Cm  35 Rp. 12.250 

2.  Dackron kilonan kg 0.02 Rp. 580 

3.  Benang kecil Meter 100 Rp. 2.500 

 Total biaya Rp.15.330 

Sumber : data primer yang diolah kembali (2018) 

Berdasarkan tabel 4.15 bahwa dalam mengembangkan produk guling 

karakter membutuhkan biaya bahan baku untuk satu unit produknya sebesar Rp. 

15.330. Pada home industri Monica Collection menjual produk ke pelanggannya 

dengan harga per unit guling karakter bayi sebesar Rp. 25.000, sehingga 

keuntungan yang di peroleh setiap unit produk sebesar Rp. 9670. 

Dengan demikian anggaran proyek sangat di butuhkan dalam 

pengembangan produk alas stroller yaitu sebagai berikut :  

Tabel 4.16. Anggaran Untuk guling bayi berkarater   

Item  Jumlah  

Gaji karyawan  

15 orang -per hari dalam 28 hari @ Rp 71.000 

Rp. 1065.000 

Bahan baku  200 lusin/ hari @ Rp.15.330 Rp. 3.070.000 

Plastik packing 200 pcs Rp. 1.000.000 

Subtotal Rp. 5.135.000 
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Lanjutan Tabel 4.16 Halaman 70 

Item  Jumlah  

Pengeluaran tak terduga (5 %) Rp. 256.750 

Total Rp. 5.391.750 

Sumber : data primer yang diolah kembali (2018) 

Pada tabel 4.6 untuk pengembangan bantal dot bayi membutuhkan tenaga kerja 

untuk menerapkan suatu perencanaan dengan biaya rata- rata perhari Rp. 71.000 

dalam 28 hari, total biaya untuk 15 karyawan dalam sehari adalah Rp. 1065.000. 

Dengan biaya bahan baku untuk 200 lusin perhari sebesar Rp. 3.070.000, plastik 

packing berdasarkan jumlah pemesanan sebesar Rp. 1.000.000. Sehingga total 

yang di keluarkan Rp. 5.135.000 dan pengeluaran yang terduga seperti perbaikan 

mesin jahit ketika macet atau perawatan pada mesin jahit kira – kira sekisar 5% 

yaitu Rp. 256.750 total keseluruhan Rp. 5.391.750. 

2. Perancangan Tingkat Sistem  

 Setelah melakukan pengembangan konsep, tahap selanjutnya adalah membuat 

gambaran perakitan yang berupa membentuk pola pada bantal botol bayi dan 

guling berkarakter untuk di terapkan ke dalam proses produksi. Komponen- 

komponen bahan yang digunakan untuk produk tersebut meliputi kain katun 

jepang, dacron silicon, paterban untuk memasukkan botol bayi . Berikut gambar 

perakitan alas stroller korea : 

 
Gambar 4. 11. Perakitan Konsep A Bantal Botol Bayi dan 

perakitan Konsep A Guling karakter 

Pembatas 

tubuh bayi 
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Pada gambar 4.11. gambaran perakitan pada bantal botol bayi yang akan 

dilakukan pengembangan produk. Spesifikasi fungsional pada bantal botol bayi 

ini adalah sebagai bantal penyangga botol susu dan dapat dipakai untuk tempat 

berbaring dan duduk bayi serta dapat menompang leher bayi, di desain dengan 

praktis supaya memberikan kemudahan untuk di pasangkan dan di lepaskan 

Sedangkan pada spesifikasi guling berkarakter ini meliputi sebagai pembatas 

tubuh bayi untuk melindungi bayi supaya tidak terguling saat tidur 

3). Perancangan Rinci 

 Setelah melakukan gambaran perakitan desain, langkah berikutnya adalah 

perancangan detail untuk mengetahui material – material apa saja yang 

dibutuhkan dalam pengembangan bantal botol bayi sebagai berikut :  

                                  

  25 cm 

Gambar 4.12.  Produk Bantal Botol Bayi dan Guling karakter 

 Berdasarkan gambar 4.7 dalam mengembangkan produk bantal botol bayi dan 

guling karakter memerlukan bahan baku  dan bahan penolong yang di butuhkan 

dalam proses produksi yaitu ada tiga jenis kain yang dapat di pilih oleh pelanggan 

yaitu kain kapas, kain katun biasa, kain katun jepang, hal ini yang menjadikan 

perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh Monica Collection dengan poduk 

jenis lainnya. Sehingga pelanggan dapat memilih harga sesuai dengan kualitas 

bahannya. Dari tiga bahan kain yang digunakan, yang paling bagus adalah kain 

jepang karena kainnya lebih tebal, tekstur kain yang lebih lembut di bandingkan 

5 cm  

20 cm 

18 cm  

1,85 inci 

35 cm 

5 cm  
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kain katun lokal, memiliki warna yang awet dan serat tidak terurai, kemudian 

akan terasa lebih nyaman dan adem ketika digunakan serta umur pemakaian yang 

lama. Lalu dacron yang digunakan yaitu dacron silicon yang lembut dan 

menggembang serta bahan pendukung supaya menjadi produk jadi adalah benang, 

mesin jahit biasa dan mesin obras. Untuk menjadi produk akhir terdapat  

spesifikasi produk bantal botol menyusui dan guling karakter sebagai berikut :  

Tabel 4.17.  Spesifikasi Produk bantal botol bayi dan Guling Karakter 

Spesifikasi Produk Alas Stroller Korea 

Bahan  1. Kain katun jepang 

2. peterban untuk memasukkan botol bayi  

Jenis Dackron Dackron silicon  

Ukuran Panjang 20 cm x lebar 18 cm dan 1.85 inci (bantal dot bayi) 

Panjang 35 cm x lebar 25 cm (guling karakter) 

Berat Bersih  90 gram  (bantal botol bayi ) 

20 gram ( guling karakter) 

Katagori Menompang botol bayi  

Pembatas tubuh bayi  

Motif  bisa di request 

Jenis Kelamin Unisex 

Kelompok usia 6 bulan – 12 bulan ( bantal botol menyusui) 

0 hingga 12 bulan ( guling karakter) 

Merek  Monica Collection 

Ketebalan 5 cm  

Sumber : Data Primer yang diolah kembali (2018) 

4). Produk Awal 

 Pada saat pengembangan produk bantal dot bayi dan guling berkarakter 

bayi, tidak adanya pengujian dan perbaikan terhadap produk. Produk tersebut 

meniru dari produk pesaing dan langsung di terapkan dalam proses produksi 

karena karyawan yang bekerja di home industri Monica Collection ini sudah 
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memiliki pengalaman dalam membuat produk tersebut di tempat kerja sebelumya, 

sehingga pemilik usaha percaya dan menyerahkan semua ke karyawannya. Tidak 

hanya itu saja, supaya produk bantal dot bayi dan guling berkarakter ini dapat 

diterima oleh pelanggan maupun kosnumen. Maka sebelum melakukan tahap 

proses produksi perlu adanya pengujian pasar seperti melakukan survai secara 

random untuk mengetahui apakah produk yang telah di kembangkan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen maupun pelanggan.   

Jika tahapan produk alas stroller ini dibandingkan dengan tahapan pengembangan 

produk yang dikemukakan oleh Ulrich dan Steven (2001) 

4.4.6. Komparasi atau Perbandingan Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut (Ulrich dan Steven, 2001) dengan Tahapan Pengembangan Produk 

Bantal  Guling Bayi Pada Monica Collection.  

 Berdasarkan tahapan pengembangan produk bantal guling bayi yang telah 

dijelaskan diatas. Apabila jika tahapan produk bantal guling bayi ini 

dibandingkan dengan tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh 

Ulrich dan Steven (2001). Sebagai berikut : 

Tabel 4.18. Komparasi Tahapan Pengembangan ProdukMenurut (Ulrich 

Dan Steven,2001) Dengan Tahapan Pengembangan Produk Bantal  Guling 

bayi Pada Monica Collection. 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven 

(2001)   

Tahapan Pengembangan Produk Bantal 

Guling Bayi Pada Monica Collection  

0. Perencanaan  

a. Identifikasi peluang 

b. Evaluasi dan prioritas proyek 

c. Alokasi sumber daya dan 

rencana waktu 

d. Melengkapi perencanaan 

pendahuluan 

a. Perencanaan (mengidentifikasi 

peluang yaitu mengetahui 

keinginan pelanggan dan melihat 

produk pesaing. 

b. Evaluasi dan prioritas proyek yaitu 

membuat produk untuk menyangga 

dot bayi dan guling berkarakter  
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Lanjutan Tabel 4.17. Halaman 74 

 

 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk 

Bantal Guling Bayi Pada Monica 

Collection  

e. Merefleksikan kembali dan 

proses 

c. Alokasi dan sumber daya adalah 

melibatkan 15 karyawan dan 

teknologi yang mendukung 

seperti mesin jahit dan mesin 

obras untuk suatu perencanaan 

dalam pengembangan produk. 

d. Melengkapi perencanaan 

pendahuluan (sasaran produk ibu 

ibu rumah tangga yang memiliki 

bayi dan toko toko perlengkapan 

bayi, produk  di buat untuk 6 

bulan – 12 bulan ( bantal botol 

menyusui) 0 hingga 12 bulan ( 

guling karakter) 

 e. Merefleksikan kembali dan 

proses ( suatu perencanaan 

dengan membuat  bentuk bulat 

bagian  seperti bantal leher untuk 

menyangga botol bayi dan leher 

bayi) dan bantal berkarakter. 

Kemudian di terapkan ke dalam 

proses produksi) 

1. Pengembangan Konsep  

a. Identifikasi kebutuhan  

a. Pengembangan konsep 

(identifikasi kebutuhan  
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Lanjutan Tabel 4.17. Halaman 74 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk 

Bantal Guling Bayi Pada Monica 

Collection  

b. pelanggan 

c. Penetapan spesifikasi 

target 

Penyusunan konsep 

d. Pemilihan konsep 

e. Pengujian konsep  

f. Menetapkan spesifikasi 

konsep 

g. Perencanaan proyek 

pelanggan meliputi bahan kain katun 

jepang yang halus dan lebut, dacron 

silicon yang empuk dan 

menggembangan  

b. Penetapan spesifikasi target( 

produk dibuat untuk menyangga 

botol bayi dan karakter sangat 

mempengaruhi mood bayi.) 

c. Penyusunan konsep ( terdapat 

konsep A dan konsep B yaitu 

bantal dot bayi dan bantal botol 

bayi multifungsi dijadikan 

pertimbangan. Sedangkan pada 

guling bayi yaitu konsep A 

guling berkarakter dan konsep B 

guling kepala boneka) 

d. Pemilihan konsep ( memilih 

konsep A karena sesuai dengan 

yang dibutuhkan konsumen 

yaitu bantal dot bayi dan untuk 

guling yaitu konsep A karena 

proses 

e. Menetapkan spesifikasi konsep ( 

bahan baku yang digunakan 

dalam membuat bantal dot bayi 

dan guling bayi berkarakter   



 
 

79 
 

Lanjutan tabel 4.17 Halaman 74 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk 

Bantal Guling Bayi Pada Monica 

Collection  

 meliputi kain katun jepang, 

dackron silicon, benang, kolor ). 

f. Perencanaan proyek ( biaya yang 

di keluarkan pada pengembangan 

produk bantal dot bayi sebesar 

Rp. 5.404.350 dan guling bayi 

berkarakter Rp. 5.391.750. 

2. Perancangan tingkat sistem 

a. Mencangkup definisi arsitektur 

produk dan uraian produk 

menjadi subsistem – subsistem 

serta komponen – komponen. 

b. Output fase ini mencakup tata 

letak, bentuk produk, 

spesifikasi secara funsional 

dari subsistem produk, serta 

diagram aliran proses proses 

pendahuluan untuk proses 

perakitan akhir. 

a. Perancangan tingkat sistem ( 

gambaran arsitektur yaitu di buat 

sesuai dengan bentuk bulat 

bagian  seperti bantal leher untuk 

menyangga botol bayi dan leher 

bayi) 

b. Spesifikasi fungsional ( bentuk 

yang bulat berfungsi untuk 

menyangga dot bayi dan 

menyangga leher bayi serta dapat 

digunakan untuk duduk maupun 

tidur. Sedangkan pada guling 

sebagai pembatas tubuh bayi 

untuk melindungi bayi supaya 

tidak terguling saat tidur. 

3.Perancangan detail 

a.  Mencangkup spesifikasi 

lengkap dari bentuk, material, 

dan toleransi – toleransi dari  

a. Perancangan tingkat detail ( 

ukuran produk, bahan yang 

digunakan, bahan dacron,  

katagori, berat bersih, kelompok  
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Lanjutan tabel 4.17 Halaman 74 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk 

Bantal Guling Bayi Pada Monica 

Collection  

seluruh komponen standar yang dibeli 

oleh pemasok pencatatan 

pengendalian untuk produk, 

spesifikasi komponen yang di beli, 

rencana proses dan perakian produk 

b. Output fase ini adalah pencatatan 

pengendalian untuk produk, 

spesifikasi komponen yang di beli, 

rencana proses dan perakian produk 

usia, ketebalan). 

4. Pengujian dan perbaikan  

a. Menetapkan tujuan prototype 

b. Menetapkan tingkat perkiraan 

konsep 

c. Menggariskan rencana 

percobaan 

d. Membuat jadwal untuk 

memperoleh  

e. pembuatan dan pengujian. 

 

 

 

- 

5. Produk awal  

a. Memecahkan permasalahan 

yang timbul pada proses 

produksi sesungguhnya. 

b. Peralihan dari produk awal ke 

produk sesungguhnya tahap 

demi tahap 

a. Produk awal (memecahkan 

permasalahan yang timbul pada 

proses produksi seperti kecacatan 

pada produk misalnya ukuran 

yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi produk yang di 

tetapkan dan pengulangan dalam  
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Lanjutan Tabel 4.17 Halaman 47 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut  Ulrich Dan Steven (2001)   

Tahapan Pengembangan Produk 

Bantal Guling Bayi Pada Monica 

Collection  

c. Mengevaluasi untuk mengidentifikasi 

kekurangan yang timbul. 

proses produksi yang dapat 

menimbulkan pemborosan bahan baku 

dan waktu. 

Sumber : Data primer yang telah diolah (kembali (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.17 komparasi antara tahapan pengembangan produk 

menurut teori Ulrich Dan Steven ,(2001) dengan tahapan pengembangan produk 

bantal guling bayi bahwa pada tahap mengembangan konsep tidak adanya fase 

pengujian konsep dan tahap pengujian dan perbaikan. Hal ini dikarenakan pemilik 

usaha meniru produk pesaing dengan memilih konsep yang sesuai dengan 

kemampuannya, setelah konsep di pilih langsung di terapkan dalam proses 

produksi sebab karyawan yang bekerja di home industri Monica Collection ini 

sudah memiliki pengalaman di tempat kerja sebelumnya, sehingga pemilik usaha 

percaya dan menyerahkan semua ke karyawannya, dan setelah konsep di pilih, 

pemilik usaha langsung menawarkan produk yang telah di kembangan kepada 

konsumen atau pelanggan dan tidak adanya dilakukan pengujian pasar kepada 

konsumen terhadap produk yang telah dibuatnya. Oleh sebab itu, resiko yang akan 

terjadi pada produk bantal guling bayi yang telah dibuatnya adalah hanya terdapat 

beberapa konsumen tertentu yang tertarik terhadap produk tersebut. Sehingga 

menyebabkan permintaan pada produk tersebut sedikit. 

 Secara garis besar, tahapan pengembangan yang dilakukan oleh Monica 

Collection pada kedua produk alas stroler dan bantal guling tersebut sama yaitu :  

1)  Fase Perencanaan  

 Pada fase pertama adalah mengidentifikasi peluang dengan dua sumber 

yaitu pelanggan dan pesaing  kemudian di satukan serta melakukan evaluasi dari 
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dua sumber seperti keinginan pelanggan memiliki produk simpel dan praktis yang 

mudah di pasangkan sabuk pengaman pada alas stroller dan dapat menyangga 

botol bayi serta dengan harga yang terjangkau. Setelah itu melakukan alokasi 

sumber daya dan alokasi waktu yang sasaran produk ibu ibu rumah tangga yang 

memiliki bayi dan toko toko perlengkapan bayi, produk untuk kalangan menengah 

ke bawah maupun menengah keatas,  di buat untuk usia 6 bulan hingga 12 bulan 

untuk bantal botol bayi dan 2 bulan hingga 2 tahun untuk alas stroller korea.  

2) Fase pengembangan konsep 

 Pada fase kedua yaitu pengembangan konsep yang dilalui dengan 

mengidentifikasi kebutuhan pelanggan seperti bahan produk yang tebal dan 

empuk serta kain yang digunakan halus maupun lembut, oleh sebab itu pemilik 

usaha menggunakan bahan kain jepang dan dackron silicon dalam 

mengembangkan produknya saat ini. Setelah itu menentukan spesifikasi target 

yaitu produk yang dapat di pasangkan sambuk pengaman dan produk yang dapat 

digunakan untuk menyangga botol bayi. Lalu menyusun konsep terhadap dua 

produk tersebut sebagai pertimbangan yang akan di pilih oleh pemilik usaha 

sesuai dengan kemampuannya. Konsep produk yang diplih oleh pemilik usaha 

meliputi alas stroler korea dan bantal botol menyusui. Hal ini dikarenakan mudah 

di terapkan ke dalam proses produksi. 

3) Fase perancangan tingkat sistem 

 Fase perancangan tingkat sistem ini adalah perakitan pada konsep desain 

yang telah di pilih yaitu alas stroller korea dan bantal botol menyusui. Pada setiap 

produk memiliki spesifikasi fungsi senderi- sendiri tetapi meliki tujuan yang sama 

meliputi produk alas stroller korea ini adalah bagian menompang kepala bayi di  

bentuk kupu-kupu/ butterfly pillow yang berfungsi untuk mencegah kepala dari 

guncangan, di desain dengan praktis supaya memberikan kemudahan untuk di 

pasangkan dan di lepaskan dari sabuk pengaman dan mudah di masukkan  diatas 

stroller sedangkan pada produk bantal botol bayi bantal penyangga botol susu dan 

dapat dipakai untuk tempat berbaring dan duduk bayi serta dapat menompang 
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leher bayi, di desain dengan praktis supaya memberikan kemudahan untuk di 

pasangkan dan di lepaskan serta guling yang di modifikasi berbentuk karakter 

sangat mempengaruhi mood bayi. 

4) Fase perancangan rinci 

 Fase perancangan rinci meliputi spesifikasi lengkap dari produk yang akan 

di kembangkan yaitu berat bersih pada produk alas stroller korea ini adalah 1,0 

kilogram, ukuran panjang 60 cm x 30 cm dan memiliki ketebalan 3cm, sedangkan 

bantal botol menyusui memiliki berat bersih 125 gram, ukuran panjang 20 cm x 

lebar 18 cm 1.85 inci dan untuk guling berkarakter memiliki berat bersih 20 gram, 

ukuran panjang 35 cm x lebar 25 cm. 

5)  Fase produk awal 

 Pada saat pengembangan produk bantal botol bayi dan guling karakter, 

tidak adanya pengujian dan perbaikan terhadap produk. Produk tersebut meniru 

dari produk pesaing dan langsung di terapkan dalam proses produksi karena 

karyawan yang bekerja di home industri Monica Collection ini sudah memiliki 

pengalaman dalam membuat produk tersebut, sehingga pemilik usaha percaya dan 

meyerahkan semua ke karyawannya. Tidak hanya itu saja, supaya produk alas 

stroller, bantal dot bayi dan guling berkarakter ini dapat diterima oleh pelanggan 

maupun kosnumen. Maka sebelum melakukan tahap proses produksi perlu adanya 

pengujian pasar seperti melakukan survai secara random untuk mengetahui 

apakah produk yang telah di kembangkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

dan keinginan dari konsumen maupun pelanggan.   

Berdasarkan hasil analisis diatas, tahap pengembangan produk alas stroller korea 

dan bantal botol bayi serta  guling berkarakter yang dilakukan oleh home industri 

Monica Collection dapat di terjemahkan ke dalam bentuk bagan di bawah ini : 



 
 

84 
 

 

Gambar 4.13. Tahapan Pengembangan Produk alas stroller dan bantal 

guling bayi yang ada di Monica Collecetion. 

Sumber : Data primer yang diolah kembali (2019) 

Pada komparasi bahwa tahapan pengembangan prroduk menurut Ulrich 

dan Steven (2001) berbeda dengan tahapan pengembangan produk yang dilakukan 

oleh home Industri Monica Colection. Berikut gambaran analisis Komporasi 

antara pengembangan produk yang di kemukakan oleh (Ulcrich dan Steven, 2001) 

dengan tahapan pengembangan produk alas stroller korea dan bantal botol bayi 

serta  guling berkarakter  bayi pada Monica Collection. 

Analisis komparasi antara tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh 

(Ulrich dan Steven, 2001) dengan tahapan pengembangan produk alas stroller dan 

bantal guling pada Monica Collection. 

Berikut ini adalah perbandingan antara pengembangan produk yang 

dikemukakan oleh (Ulcrich dan Steven, 2001) dengan tahapan pengembangan 

produk alas stroller korea dan bantal botol bayi serta  guling berkarakter  bayi 

pada Monica Collection. 
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Gambar 4.14. Komporasi Tahapan Pengembangan Produk  Menurut (Ulrich 

Dan Steven, 2001) Dengan Tahapan Pengembangan Produk Alas Stroller 

Dan Bantal Guling Bayi Pada Monica Collection 

Sumber : Data Primer yang telah diolah kembali (2019) 

Berdasarkan pembandingan bagan di atas dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan ada perbedaan antara tahapan pengembangan produk yang 

disampaikan oleh Ulrich dan Steven, 2001) dengan tahapan pengembangan 

produk alas stroller dan bantal  guling bayi di Monica Collection.Perbedaannya 

antara lain : 

a) . Tidak adanya tahapan pengujian dan perbaikan pada tahapan pengembangan 

produk alas stroller dan bantal guling bayi di Monica Collcetion. 

 Dalam teori tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh  Ulrich 

dan Steven, (2001) setelah perancangan rinci, tahap selanjutnya yang dilakukan 

adalah pengujian dan perbaikan untuk mengetahui apakah poduk yang dihasilkan 

telah sesuai dengan kebutuhan kepuasan pelanggan utama. namun di tahap 

pengembangan produk alas stroller korea dan bantal botol bayi, guling bayi 

berkarakter tidak adanya pengujian dan perbaikan. Hal ini dikarenakan pemilik 

usaha meniru produk pesaing dengan memilih konsep yang sesuai dengan 

kemampuannya, setelah konsep di pilih langsung di terapkan dalam proses 
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produksi sebab karyawan yang bekerja di home industri Monica Collection ini 

sudah memiliki pengalaman di tempat kerja sebelumnya, sehingga pemilik usaha 

percaya dan menyerahkan semua ke karyawannya, dan setelah konsep di pilih, 

pemilik usaha langsung menawarkan produk yang telah di kembangan kepada 

konsumen atau pelanggan dan tidak adanya dilakukan pengujian pasar kepada 

konsumen terhadap produk yang telah dibuatnya. Oleh sebab itu, resiko yang akan 

terjadi pada produk tersebut yang telah dibuatnya adalah hanya terdapat beberapa 

konsumen tertentu yang tertarik terhadap produk  alas stroller korea sehingga 

permintaan pada produk tersebut sedikit.  

4.4.7. Evaluasi Pengembangan Produk Alas Stroller dan Bantal Guling Bayi 

pada Monica Collection. 

     Pada tahapan pengembangan produk alas stroller korea dan bantal botol bayi 

serta guling berkarakter yang dilakukan oleh Monica Collection adalah fase 

perencanaan di fase ini melakukan identifikasi peluang yaitu membuat produk 

alas stroller yang mudah dipasangkan sabuk pengaman dan produk bantal guling 

yang dapat digunakan untuk menompang botol bayi serta bentuk yang berkarakter 

dengan harga yang terjangkau. Kemudian pada fase pengembangan konsep, 

sebelum memilih konsep. Hal yang pertama mengidentifikasi kebutuhan 

pelanggan dan menetapkan spesifikasi target yaitu keinginan konsumen yang 

memiliki produk dengan kualitas yang bagus seperti kain yang lembut dan sejuk, 

empuk saat digunakan. Setelah itu langkah selanjutnya pemilik usaha menyusun 

konsep terhadap  produk tersebut menjadi beberapa konsep untuk di 

pertimbangkan dan di pilih sesuai dengan kemampuan pemilik usaha. Lalu di fase 

perancangan tingkat sistem dan fase perancangan desain, konsep bentuk yang 

telah dipilih menentukan spesifikasi fungsional dan spesifikasi lengkap seperti 

bahan kain katun dan dackron silicon yang digunakan kedalam proses 

produksi,ukuran yang telah ditetapkan terhadap produk yang telah di kembangkan 

tersebut, yang terakhir pada tahap ini adalah produk langsung di produksi.  

 Dengan demikian setalah melakukan perbandingan atau komparasi 

terahadap pengembangan produk menurut teori Ulrich dan Steven, (2001) bahwa 
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tahapan pengembangan produk pada Monica Collection belum cukup baik atau 

belum ideal, karena tidak adanya pengujian dan perbaikan terhadap produk 

tersebut, yang dapat menimbulkan suatu resiko yang terjadi yang akan datang, 

apabila langsung memproduksi produk tersebut tanpa adanya pengujian pasar 

seperti melakukan survai secara random untuk mengetahui apakah produk yang 

telah di kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen 

maupun pelanggan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


