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BAB V 

PENUTUP 

 

 

4.5. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah di bahas pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dua produk yaitu alas stroller dan bantal guling bayi memiliki tahapan 

pengembangan produk yang sama. Tahapannya antara lain :  

a. Perencanaan 

b. Pengembangan Konsep 

c. Perancangan Tingkat Sistem 

d. Perancangan Rinci 

e. Produk Awal 

2.  Tahapan pengembangan produk yang dilalui oleh Monica Collection 

berbeda dengan tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh 

Ulrich dan Steven (2001). Perbedaannya terletak pada : 

Tidak adaya tahap pengujian dan perbaikan, karena produk tersebut 

meniru dari produk pesaing dan langsung di terapkan dalam proses 

produksi, tanpa adanya pengujian terhadap pasar untuk mengetahui apakah 

produk yang telah dikembangkan benar- benar sesuai dengan kebutuhan 

ada keinginan dari konsumen maupun pelanggan.   

4.6. Saran  

berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pengembangan produk alas 

stroller dan bantal guling bayi pada Monica Collection, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut :  

1. Pada tahapan pengembangan produk alas stroller dan bantal guling bayi, 

tidak adanya fase pengujian konsep dan perbaikan. Oleh sebab itu, 
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pengujian konsep sangat perlu dilakukan untuk mengetahui supaya produk 

tersebut benar – benar di terima oleh pelanggan maupun konsumen. Salah 

satunya dengan menerapkan sistem random survey yaitu dengan cara 

melalui pendekatan sharing ke konsumen maupun pelanggan terhadap 

produk yang telah dikembangkan, dengan melakukan pendekatan ke 

pelanggan satu maupun pelanggan yang lainnya, maka akan kelihatan 

produk tersebut bisa atau tidak memenuhi dan memuaskan konsumen. 

Tetapi jika dalam survey random ke pelanggan maupun konsumen tersebut 

belum bisa maksimal di terima ke konsumen, maka produk harus 

dikembangkan kembali supaya dapat terpenuhi keinginan maupun 

kebutuhan konsumen. Baik dari segi bentuk dan kualitas.  

2. Sebaiknya pemilik usaha home industri Monica Collection dalam 

mengembangkan produk agar dapat mengikuti tren tidak hanya meniru 

produk pesaing yang sejenis saja, tetapi harus membuat inovasi desain 

yang berbeda dan belum pernah dibuat oleh produk industri pesaing 

sejenis seperti membuat bantal  yang berbentuk melingkar yang berfungsi 

untuk dapat mencegah bayi tergelincir jatuh dari ranjang dan dengan 

menggunakan bahan kain yang aman dan sehat unutk bayi seperti kain 

microtex yang anti alergi dengan touch yang sangat lembut dan tidak 

berdebu serta baik dalam sirkulasi udara dan efektif untuk menjaga dari 

kelembaban.  

 

 

 

 

 

 

 


