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K R E A T I V I T A S  

• kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara baru dan tidak biasa 
nya serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik [Santrock] 

• suatu kemampuan umum untuk menciptakan suatu yang baru, memberikan gaga
san-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau kemam
puan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah   
ada sebelumnya [Utami Munandar] 

• kemampuan individu untuk menghasilkan sesuatu (hasil) yang baru atau asli atau 
pemecahan masalah [Woolfook (1984)] 

• kemampuan untuk memahami dunia, menginterpretasi pengalaman dan meme  
cahkan masalah dengan cara yang baru dan asli [Freedam] 

• Kemampuan seseorang untuk berpikir mencapai produk yang beragam dan baru, 
baik dalam bidang keilmuan, seni, sastra, dan bidang lainnya, dimana produk bisa  
diterima dan disukai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang berguna [Asep] 

• kemampuan yang efektif dalam menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda  
dalam bentuk susunan, gaya, tanpa atau dengan mengubah fungsi pokok dari se 
suatu yang dibuat itu [Selo Sumarjan] 



CIRI-CIRI KREATIFITAS 
• Memiliki rasa ingin tahu yang luas dan mendalam 

• Memiliki daya imajinasi yang tinggi 

• Selalu memberikan gagasan atau usulan terhadap suatu 
masalah  

• Melihat suatu masalah dalam 
berbagai sudut pandang 

• Orisinal dalam ungkapan     
gagasan dan dalam            
pemecahan masalah 



I N O V A S I  

• Suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima seba  
gai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok yang diadopsi [Everett M. 
Rogers] 

• Suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki      
suatu produk atau proses dan jasa [Stephen Robbins] 

• Pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam     
suatu tatanan organisasi baru oleh orang dimana dalam jangka waktu tertentu 
melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi   
[Van de Ven, Andrew H] 

• suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengam
bilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai    
implementasinya di pasar [Kuniyoshi Urabe] 

• Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan me
ngembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang ba  
ru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang     
telah ada ke dalam produk atau proses produksi [UU No. 18 tahun 2002] 

 



• Invention 

• Discovery 

TIPE-TIPE 
INOVASI 

• Memiliki ciri khusus 

• Memiliki ciri pemba-  
haruan 

• Memberikan manfaat 

CIRI-CIRI 
INOVASI 



KREATIF 
• naluri sejak lahir 

• proses timbulnya ide-ide 
baru 

INOVASI 
• dapat diasah dan dikem  

bangkan terus menerus  

• implementasi ide kreatif 

• Mengubah ide menjadi    
nilai komersil 





FAKTOR INOVASI SUKSES 

• Faktor kreasi (estetika, fungsi, dll) 

• berorientasi pasar 

– Competitor (pesaing) 

– Competition (persaingan) 

– Change of competition (perubahan persaingan) 

– Change driver (penentuan arah perubahan) 

– Customer behavior (perilaku konsumen) 

• mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan 

– Efisien & efektif 

– Sejalan dengan visi misi perusahaan 

– Inovasi berkelanjutan 
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KARAKTERISTIK PERMASALAHAN 
PERANCANGAN PRODUK 

• R & D Dept. 

• Marketing consultant 

• Salesman 

• Peran aktif seluruh pihak dalam perusahaan 

Sumber 

Internal 

• Kecenderungan pasar 

• Produk pesaing 

• Masukan/komplain customer 

• forecast 

Sumber 

eksternal 



TUGAS BESAR 
PERANCANGAN PRODUK 

• Buatlah pengembangan produk de-   
ngan tema: 

• “Enhancing Semarang Tourism through 
Souvenir Product Development” 

• 1 Kelompok terdiri dari 4 – 5 orang 
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PENGEMBANGAN PRODUK 



Proses 
Pengembangan 

Produk? 

Proses pengembangan 
produk adalah urutan  
langkah-langkah atau  
kegiatan dimana suatu 
perusahaan berusaha 

menyusun,  
merancang, dan 

Mengkomersialkan 
suatu produk 



Mengapa diperlukan 
proses pengem      

bangan? • Quality assurance 

• Koordinasi 

• Perencanaan 

• Manajemen 

• Perbaikan  
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Perencanaan 

Pengembangan konsep 

Perancangan tingkatan sistem 

Perancangan detail 

Pengujian dan perbaikan 

Produksi awal 

• Identifikasi pasar 
• Alternatif produk 
• Pemilihan konsep 

• Arsitektur produk 
• Uraian produk + komp. 

• Spesifikasi komp.    
produk & supplier 

• P. Alpha : kesesuaian  
rencana & satisfaction  

• P. Betha : kinerja &    
keandalan 



Identifikasi 

kebuthan 

pelanggan 

Menetapkan 

spesifikasi & 

target 

Mendesain 

konsep2 

produk 

Memilih 

konsep 

produk 

Menguji 

konsep 

Menetapkan 

spesifikasi 

akhir 

Rencana 

alur 

pengem-

bangan 

Proses analisa ekonomis produk 

Benchmark produk kompetitor 

Membangun pengujian model dan prototipe 



TIPE PROSES      
PENGEMBANGAN 

PRODUK  

Market Pull 

Technology 
push 

Produk 
platform 

Produk       
process 
intensive 

Produk        
customized 



FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN 
PERENCANAAN PRODUK BARU 

• Identifikasi masalah kurang tepat 
• Kurang ide 
• Pemilihan ide 
• Keterbatasan dalam produk 
• Pengenalan produk baru kurang efektif 
• Biaya pengembangan tinggi 
• Ada reaksi pesaing 
• Waktu peluncuran tidak tepat 
• Pelayanan purnajual kurang baik 
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ORGANISASI PENGEMBANGAN PRODUK 

Tipe keterkaitan antar-individu: 

• Hubungan pelaporan: 

• Pengaturan finansial: 

• Tata letak secara fisik: 

 

Keterkaitan organisasional yang terkuat melibatkan 
evaluasi kinerja, anggaran, alokasi sumber daya lain 



TIPE ORGANISASI PENGEMBANGAN PRODUK 





Pemilihan Struktur Organisasi 

• Seberapa penting integrasi lintas fungsional? 

• Seberapa kritis keahlian fungsional yang dib
utuhkan untuk keberhasilan bisnis? 

• Dapatkah individu-individu dari tiap fungsi di
manfaatkan secara penuh untuk sebagian be
sar dari periode waktu suatu proyek? 

• Seberapa penting tingkat kecepatan pengem
bangan produk? 



AMF Bowling: pemimpin perusahaan pembuat peralatan bowling, meliputi: p
eralatan peletak pin, pengembali bola, dan pencatat 
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