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LAMPIRAN 

Lampiran 1. 

1. Produk apa saja yang di produksi oleh home industri Monica Collection? 

2. Saat ini,produk apa yang paling banyak permintaannya? 

3. Pengembangan produk apa yang pernah dilakukan oleh home industri di 

Monica Collection selama ini? 

4. Setiap berapa lama sekali pengembangan produk dilakukan? 

5. Bagaimana proses produksi yang dilakukan pada suatu produk? 

6. Berapa karyawan yang bekerja di Home Industri Monica Collection?  

7. Bagaimana promosi yang dilakukan? 

8. Bagaimana cara pelanggan untuk pemesanan produknya? 

9. Siapakah pelanggan tetap yang sering memesan produk? 

10. Bagaimana cara pemanfaatan pada sisa sisa bahan? 

11. Berapa ukuran produk bantal guling dan alas stroller? 

12. Pengembangan produk alas stroller dan bantal guling bayi yang seperti  

apa yang telah dilakukan pemilik usaha? 

13. Terkait dengan tahapan pengembangan produk, Bagaimana perencanan 

yang dilakukan untuk pengembangan produk? 

14. Dari suatu perencanaan tersebut terdapat dua hal yaitu mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen dan melihat produk pesaing, dengan dua hal tersebut 

mana yang lebih cocok untuk di pilih untuk diterapkan sesuai dengan 

kemampuan pemilik usaha?   

15. Siapa  segmentasi pasar yang akan di bidik oleh home industri Monica 

Collection? 

16.  Bahan baku yang seperti apa yang digunakan untuk melakukan 

pengembangan produk alas stroller dan bantal guling bayi? 

17. Siapa saja stakeholder pada Monica Collection? 

18. Setelah perencanaan produk dilakukan, bagaimana tahapan pengembangan 

konsep pada produk alas stroller dan bantal guling bayi yang dilakukan di 

Monica Collection? 
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19. Saat melakukan pengembangan konsep, konsep yang seperti yang akan di 

pilih oleh pemilik usaha? Dan mengapa pemilik usaha memilih konsep 

tersebut? 

20. Apa kekurangan dan kelebihan dari kedua konsep produk alas stroller dan 

bantal guling bayi? 

21. Apa saja spesifikasi bahan baku untuk produk yang telah dikembangkan 

dan jenis ukaran, berapa ukuran serta biaya yang dikeularkan untuk satu 

unit produk alas stroller dan bantal guling bayi? 

22. Sekisar berapa anggaran yang di keluarkan dalam sehari untuk 

pengembangan produk alas stroller dan bantal guling bayi? 

23. Setelah konsep dilakukan, apakah ada gambaran perakitan untuk produk 

alas stroler dan bantal guling bayi yang telah di kembangkan? Apa saja 

fungsi atau kegunaan dari konsep produk yang telah di pilih? 

24. Setelah melakukan perancangan tingkat sistem, bagaimana tahapan 

perancangan rinci yang di lakukan oleh monica collection?(spesifikasi 

produk alas stroller dan bantal guling bayi meliputi : bahan, jenis dackron, 

ukuran, berat bersih, ketebalan, kelompok usia, katagori, motif, jenis 

kelamin). 

25. Apakah di Home industri ada pengujian dan perbaikan terhadap produk? 

26. Apakah ada permasalahan kendala saat melakukan proses produksi? Lalu 

bagaimana caranya memecahkan permasalahan yang terjadi? 

27. Apakah ada evaluasi yang dilakukan selama pengembangan produk? 

28. Apakah tahapan pengembangan produk alas stroller dan bantal guling bayi 

selalu dilakukan untuk semua jenis produk? Mengapa? 
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Lampiran 2 . Hasil Reduksi Data  

Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

Saat ini, produk apa yang 

paling banyak 

permintaannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Kalau saat ini paling banyak 

permintaannya bantal dan guling, 

tapi tidak mesti setiap hari bantal 

dan guling, karena sistem 

produksinya di sini bersifat Made 

by Orderyang sesuai dengan 

permintaan pelanggan. 

 

 

 

Pengembangan produk 

apa yang pernah 

dilakukan oleh home 

industri di Monica 

Collection selama ini? 

 

 

 

 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Pengembangan produk yang telah 

dilakukan sudah cukup lumayan 

banyak. Tadinya saya hanya 

menjual produk bandal dan guling 

saja, semakin berjalannya waktu 

produk yang saya bikin sudah 

berbagai jenis yaitu mulai dari 

bantal dan guling, gendongan bayi, 

sarung bantal dan guling, selimut 

bayi, tas bayi, kasur bayi, alas 

stroller, gift set, apron, bumper 

box, korden, topi,bad cover, 

korden. Dan sekarang 

pengembangan yang dilakukan 

lebih pada desain atau penambahan 

model inovasi pada produk. 
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Lanjutan Lampiran 2. Halaman 71 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

Setiap berapa lama sekali 

pengembangan produk 

dilakukan? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Kalau saya, melakukan 

pengembangan produk setiap 

tahun sekali. Karena konsumen 

itukan selalu berubah ubah 

seleranya dan mengikuti tren saat 

ini. Jadi ya harus mengikuti trend 

dan pelanggan tidak merasa 

bosan pada produk yang kami 

hasilkan. 

Bagaimana proses 

produksi yang dilakukan 

pada suatu produk? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Proses produk awal dari proses 

pembelian bahan baku,lalu di 

mulai proses pembuatan pola 

yang sesuai dengan ukuran yang 

telah di tentukan,kemudian 

melakukan pemotongan pola 

yang sudah dibentuk,setelah itu 

melakukan proses penjahitan . 

Selanjutnya, pengisian padpa 

dakron yang dilakukan oleh 

operator,setelah diisi 

Dacron,bantal dan guling kembali 

di jahit. Kemudian proses 

berikutnya adalah finishing,yaitu 

merapikan pinggiran jahitan 

dengan mesin obras, kemudian 

dilakukan quality control yaitu 

proses pemeriksaan jahitan 

supaya tidak terjadi jahitan yang  
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Lanjutan Lampiran 2. Halaman 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

  terbuka. Selanjutnya setelah 

melakukan pemerikasaan jahitan. 

Langkah selanjutnya adalah packing 

yaitu pengemasan pada bantal dan 

guling bayi dengan menggunakan 

plastik yang dilakukan oleh operator 

dan di masukkan ke dalam karung 

untuk di kirim,tetapi ada juga 

penumpukan barang jadi yang di 

display supaya konsumen dapat 

melihatnya. 

Berapa karyawan yang 

bekerja di Home 

Industri Monica 

Collection?  

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

15 karyawan 

Bagaimana promosi 

yang dilakukan? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Dari mulut ke mulut  

Bagaimana cara 

pelanggan untuk 

pemesanan produknya? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Langsung menghubungi saya 

(pemilik usaha) melalui via WA 

apabila memesan dalam jumlah yang 

banyak maka mengirim jenis-jenis 

produk perlengkapan bayi yang akan 

di pesan melalui email kemudian 

mengkonfrimasi kepada saya, 

apabila produk yang telah di pesan 

sudah di kirim 
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Lanjutan Lampiran 2.  Halaman 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

perencanan yang 

dilakukan untuk 

pengembangan 

produk? 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

dan tidak nanya itu saya, tetapi saya juga 

melihat produk pesaing di toko untuk 

mengetahui produk apa yang sekarang 

ini menjadi tren. Lalu saya meniru 

produk tersebut walaupun tidak sama 

persis. 

Berapa ukuran 

produk bantal 

guling dan alas 

stroller? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Sebelum mlakukan pengembangan 

produk ukuran alas stroller panjang atas 

72cm, lebar atas 42 cm, lebar bawah 31 

cm dan bantal (20 cm x 25cm), guling 

bayi (25 cm x 35cm). 

Setelah melakukan pengembangan 

produk ukuran alas stroller (60 cm x 30 

cm) sedangkan bantal (panjang 20 cm x 

lebar 18 cm dan 1.85 inci) dan guling 

(Panjang 35 cm x lebar 25 cm). 

Pengembangan 

produk alas stroller 

dan bantal guling 

bayi yang seperti  

apa yang telah 

dilakukan pemilik 

usaha? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Sebelum saya melakukan perencanaan 

pengembangan produk, hal yang saya 

lakukan adalah mendengar masukan dari 

pelanggan, apa yang di butuhkan dan 

yang di ingunkan oleh pelanggan di 

jaman sekarang ini  dan tidak nanya itu 

saya, tetapi saya juga melihat produk 

pesaing di toko untuk mengetahui produk 

apa yang sekarang ini menjadi tren. Lalu 

saya meniru produk tersebut walaupun 

tidak sama persis. 

 



 
 

97 
 

Lanjutan Lampiran 2. Halaman 71 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

Terkait dengan tahapan 

pengembangan produk, 

Bagaimana perencanan 

yang dilakukan untuk 

pengembangan produk? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Menerima masukan dari konsumen untuk 

mengetahui kebutuhan atau keinginan 

produk yang saat ini yaitu alas stroller 

yang mudah di masukkan sabuk 

pengaman, bantal yang dapat 

menyangga botol bayi dan dapat 

dipakai saat posisi duduk ataupun 

tidur,guling yang berkarakter untuk 

mencegah kebosanan dan 

mempengaruhi mood bayi, bahan kain, 

warna motif, ketebalan dari produk 

tersebut. Tidak hanya itu saja, tetapi juga 

melihat dari sisi produk pesaing yaitu 

jenis kain yang diguakan oleh pesaing 

dan harga yang di pasarkan ke konsumen 

maupun pelanggan. 

Dari suatu perencanaan 

tersebut terdapat dua 

hal yaitu 

mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen 

dan melihat produk 

pesaing, dengan dua 

hal tersebut mana yang 

lebih cocok untuk di 

pilih untuk diterapkan 

sesuai dengan 

kemampuan pemilik 

usaha?   

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Saya lebih lebih memilih 

mengebangkan produk sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan dari 

konsumen maupun pelanggan, karena 

kesempatan peluang yang ada cukup 

bagus untuk dilakukan atau diterapkan 

oleh pemilik usahan sesuai dengan 

kemampuannya dan dapat 

meningkatkan kualitas sehingga 

meiliki nilai harga jual yang tinggi 

dan permintaan semakin meningkat. 
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Lanjutan Lampiran 2. Halaman 71 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

segmentasi pasar yang 

akan di bidik oleh 

home industri Monica 

Collection? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Ibu rumah tangga yang memiliki bayi 

yang berusia 2 bulan sampai 2 tahun, 

dari kalangan menengah dan ke atas 

serta toko toko perlengkapan bayi 

yang dapat di temui atau di jumpai di 

kota semarang, bali, surabaya. 

Bahan baku yang 

seperti apa yang 

digunakan untuk 

melakukan 

pengembangan produk 

alas stroller dan bantal 

guling bayi? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Kain katun jepang, dacron silicon, 

benang jahit  

Stakeholder pada 

Monica Collection 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Pembeli dan pengguna, bagian 

produksi, distributor dan penjual 

kembali, jasa  pengiriman produk. 

bagaimana tahapan 

pengembangan konsep 

pada produk alas 

stroller dan bantal 

guling bayi yang 

dilakukan di Monica 

Collection? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Sebelum saya membuat konsep, 

terdapat empat hal yang paling 

mendasar sebelum memutuskan 

mengembangkan  produk yaitu fungsi, 

kualitas, estetika, dan harga. 

Kemudian setelah itu baru 

mengajukan beberapa konsep dengan 

kekurangan dan kelebihan dari masing 

masing konsep. 

konsep yang seperti 

yang akan di pilih oleh  

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Saya mengajukan dan dua konsep 

untuk dijadikan pembanding supaya  
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Lanjutan Lampiran 2. Halaman 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

pemilik usaha? Dan 

mengapa pemilik usaha 

memilih konsep tersebut? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Untuk mengetahui dan meyakinkan 

saya konsep yang pas dan cocok di 

terapkan dalam pengembangan 

produk ini, sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan yang saat ini yang di 

harapkan oleh konsumen maupun 

pelanggan. Jadi konsep produk yang 

saya bandingkan yaitu untuk alas 

stroller ( alas stroller korea dan alas 

stroller seat pad stroller) sedangkan 

untuk bantal bayi ( bantal bayi dot 

bayi dan bantal dot bayi multifungsi) 

dan untuk guling bayi ( guling 

berkarakter dan guling kepala 

boneka). 

Dari beberapa pembanding yang saya 

pilih adalah konsep alas stroller korea, 

konsep bantal dot bayi, konsep bantal 

berkarakter. Sehingga konsep yang telah 

di pilih tersebut sesuai dengan 

kemampuan saya dan biaya yang 

dikeluarkan untuk mengembangkan 

produk yang saya pilih ini tidak besar 

serta cocok sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan pelanggan. 

Apa kekurangan dan 

kelebihan dari kedua 

konsep produk alas 

stroller dan bantal guling 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Pada alas stroller korea : Lapisan 3D 

mesh memberikan sirkulasi udara, 

butterfly pillow menyangga kepala 

dan leher bayi, pengait lubang  
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Lanjutan Lampiran 2. Halaman  

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

  seatbelt yang sangat mudah dalam 

pemakaian, 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 

sekalipun, dackron silicon sehingga 

ringan dan empuk, di gunakan untuk 

semua jenis stroller, jangka waktu 

yang digunakan untuk usia bayi 2 – 2 

tahun. Terdapat kekurangan dari alas 

stroller korea ini yaitu tidak adanya 

lubang ekstra untuk pockit dan iconic. 

Sedangkan pada kelebihan dan 

kekurangan dari sead pad stroller 

meliputi ekstra headrset memberikan 

perlindungan pada kepala bayi, 

digunakan pada kursi mobil, ayunan 

bayi, kereta bayi, bantalan Empuk 

dipinggiran kepala dan badan untuk 

melindungi kepala dan badan bayi 

dari goncangan, bahan  atau material 

yang digunakan polar fleece lembut 

dan velboa lembut, halus, kuat. 

pengait lubang seatbelt yang sangat 

mudah dalam pemakaian. 
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Lanjutan Lampiran 2. Halaman  

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

  Sedangkan kekurangan dari sead pad 

stroller ini adalah Hanya dapat 

digunakan jangka umur 0- 1 tahun. 

Hanya sisi pinggiran kepala dan 

badan saja yang tebal. 

Lalu pada bantal dot bayi : dapat 

menyangga  botol susu si kecil dan 

bisa juga sebagai bantal leher/ bantal 

travel yang praktis, Bahan yang 

digunakan kain katun jepang yang 

lembut, dacron silicon yang tebal  

membuat empuk, bantal botol bayi ini 

dapat dilepas dan dapat dengan 

mudah pakai, lubang dot dapat untuk 

memasukkan berbagai jenis ukuran 

dot. Sedangkan kekurangan dari 

konsep produk ini adalah desain yang 

hanya dapat menyangga leher bayi 

saja. 

Pada bantal dot bayi multifungsi 

kelebihannya adalah bentuk desain 

yang memiliki dua melengkung 

menangani untuk bayi pegangan 

tangan, Terdapat perekat di bagian 

kanan dan kiri sehingga tidak mudah 

terlepas, bahan yang digunakan kain 

katun jepang  yang lembut, Isi bantal 

menggunakan siliconized polyster  
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Lanjutan Lampiran 2. Halaman  

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

  fiber (dackorn yang terbaik) 

sehingga ringan untuk bayi, dapat 

menyangga dari kepala hingga leher 

bayi. Sedangkan kekurangan dari 

konsep bantal dot bayi multifungsi 

adalah Tempat botol yang mudah 

bergeser ke kanan dan ke kiri karena 

hanya bisa digunakan untuk dot 

ukuran besar, bagian bawah 

penyangga dot dapat menggaku 

pernafasan bagi bayi. 

 

spesifikasi bahan baku 

untuk produk yang telah 

dikembangkan dan jenis 

ukaran, berapa ukuran 

serta biaya yang 

dikeularkan untuk satu 

unit produk alas stroller 

dan bantal guling bayi? 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Bahan baku alas stroller korea : kain 

katun 60 cm dengan harga 35.000 

rupiah untuk satu meter , dackron 

kilonan 1 kilogram dengan harga 

29.000 rupiah, benang kecil 200 cm 

dengan harga 5.000 rupiah, 

sedangkan bahan baku bantal : kain 

katun jepang 20 cm dengan 

harga35.000 rupiah untuk satu meter  

, dackron kilonan 0.09 kilogram 

dengan harga 29.000 rupiah , benang 

kecil 100 meter dengan harga 2.500 

rupiah, kolor/ karet 12000. Pada 

guling bayi : kain katun 35 cm 

dengan harga 35.000 rupiah untuk 

satu meter , dackron kilonan dengan  
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Lanjutan Lampiran 2. Halaman  

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

  0,02 dengna harga perkg 29.000 

rupiah, benang kecil 100 meter 

dengan harga 2.500 rupiah. 

anggaran yang di 

keluarkan dalam sehari 

untuk pengembangan 

produk alas stroller dan 

bantal guling bayi? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Untuk gaji pegawai dalam sebulan 

itu 2.000.000 rupiah, bahan baku 

sekali produksi untuk bantal dan 

guling 200 lusin sekisar 3.082.000 

rupiah, plastik packing 200 pcs 

seharga 1.000.000 rupiah. 

Pengeluaran tak terduga kira – kira 5 

%  di kurangi dari hasil subtotal 

yang telah di hitung. Sedangkan 

pada alas stroller  untuk gaji pegawai 

dalam sebulan itu 2.000.000 rupiah, 

bahan baku sekali produksi untuk 

bantal dan guling 100 lusin sekisar 

5.500.000 rupiah, plastik packing 

100 pcs seharga 500.000 rupiah. 

Pengeluaran tak terduga kira – kira 5 

%  di kurangi dari hasil subtotal 

yang telah di hitung. 

apakah ada gambaran 

perakitan untuk produk 

alas stroler dan bantal 

guling bayi?  

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Terdapat gambaran peraktan pada 

produk alas stroller meliputi di  

bentuk kupu-kupu/ butterfly pillow 

yang berfungsi untuk mencegah 

kepala dari guncangan, di desain 

dengan praktis supaya memberikan 

kemudahan untuk di pasangkan dan  
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Lanjutan Lampiran 2 . Halaman 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

Apa saja fungsi atau 

kegunaan dari konsep 

produk yang telah di 

pilih? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

di lepaskan dari sabuk pengaman 

dan mudah di masukkan  diatas 

stroller. Sedangkan pada 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 

 

bagaimana tahapan 

perancangan rinci yang di 

lakukan oleh monica 

collection?(spesifikasi 

produk alas stroller dan 

bantal guling bayi 

meliputi : bahan, jenis 

dackron, ukuran, berat  

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Pada alas stroller yang meliputi : 

bahan kain katun jepang, jenis 

dacron silicon yang memiliki 

ketebalan 3 cm, ukuran panjang 60 

cm dan lebar 30 cm, memiliki berat 

bersih 1.0 kilogram, untuk usia 2 

bulan – 2 tahun semua jenis 

kelamin, dapat digunakan untuk  
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Lanjutan Lampiran 2 . Halaman 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

bersih, ketebalan, 

kelompok usia, katagori, 

motif, jenis kelamin). 

 kereta dorong, car seat dan bouncer. 

Sedangkan pada produk bantal dot 

bayi dan guling bayi yaitu bahan 

kain katun jepang, jenis dackron 

silicon yang memiliki ketebalan 5 

cm, 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), unutk usia 6 bulan – 12 

bulan ( bantal botol menyusui) 

0 hingga 12 bulan ( guling karakter), 

untuk semua jenis kelamin. 

Apakah di Home industri 

ada pengujian dan 

perbaikan terhadap 

produk? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Tidak adanya pengujian dan 

perbaikan pada produk tersebut, hal 

ini disebabkan saya melihat dan dari 

produk pesaing  kemudian 

menirunya 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  
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Lanjutan Lampiran 2 . Halaman 

 Pertanyaan  Narasumber Jawaban 

pengembangan produk?  mengembangan inovasi terhadap 

produk. 

tahapan pengembangan 

produk alas stroller dan 

bantal guling bayi selalu 

dilakukan untuk semua 

jenis produk? Mengapa? 

 

Pemilik usaha 

(ibu Hanna) 

Iya, karena tahapan pengembangan 

produk perlu dilakukan supaya 

lebih meningkatkan kualitas, 

fungsi, kegunaan dan memberikan 

harga nilai yang tinggi dan dapat 

bersaing dengan perusahaan yang 

sejenis. 
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Lampiran 3. Gambar Produk Bantal Guling Dan Alas Stroller Sebelum Dan 

Sesudah Melakukan Pengembangan Produk. 

Sebelum melakukan pengembangan 

produk 

Sesudah melakukan pengembangan 

produk 
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