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ABSTRACT 

 
The study done to  answer the question of, true role of the product development 

on the sales volume in  Kogawa  shoes factory as a small scale bisniss  in Bandung City. 
The method used in the study is the qualitative descriptive approach.    

The object of the study is analyzed by using Business Administration Theory 
espescially the marketing management aspect.  The population of the study consists of 
the small scale business industry, Kogawa Shoes Factory in Bandung City, and the 
customers. Product development has been done by Kogawa as a strategy to going 
concern by producing the various type and style of men, women, and sports shoes. 

The result of the study  can be summerized as follows:  1) The product 
development programme in the smalll scale industry   has the positive impact on the 
shoes sales volume and to the shoes  small  scale industry’s growth . The customers   
have more product choice. In this case the enterprise should always be being active to 
carry out dynamically   the product  development programme, to fulfill   the customers  
needs  then followed by the marketing programme intensive and extensively.  2) The 
marketing mix  strategy, (product policy, price, promotion,  product, and distribution) 
should be carried out as a marketing programm to influence  the market share. 
Marketing mix should be done conciously, to be well planned, to maintain , and to re-
evaluate the product design  to be accordance with the customers needs  as  the 
activities in product development. 3) It is recomended that Kogawa Shoes Factory 
should develope the  style, size, quality of product  to create the customers’  
convenience,  and last but not least  to increase the volume of sales. 

  
A. PENDAHULUAN  

Pembangunan perekonomian yang 
pesat di  Indonesia sekarang ini hampir 
meliputi segala bidang. Pada dasarnya 
tujuan utama pembangunan adalah 
menciptakan masyarakat adil dan 
makmur, hanya akan tercapai apabila 
faktor kebutuhan utama, yaitu 
sandang,pangan dan perumahan 
terpenuhi, oleh sebab itu pemerintah 
memberikan perhatian yang besar 
terhadap kebutuhan tersebut. Dalam 
rangka mencapai tujuan tersebut, 
pemerintah melaksanakan pembangun-

an berdasarkan  azas keseimbangan  
struktur ekonomi, diantaranya  terdapat 
kemampuan dan kekuatan industri kecil 
yang maju didukung oleh kekuatan dan 
kemampuan pertanian yang tangguh. 
Pembangunan industri ditujukan untuk 
memperluas kesempatan kerja, 
memeratakan kesempatan berusaha, 
meningkatkan ekspor, menghemat 
devisa, menunjang pembangunan 
daerah dan memanfaatkan sumber alam 
dan energi serta sumber daya manusia. 
Dampak dari keadaan tersebut,sangat 
mempengaruhi perkembangan sektor 
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industri, terbukti dengan terus 
meningkatnya jumlah perusahaan di 
bidang industri dalam hal kebutuhan 
sandang, diantaranya perusahaan 
sepatu. 

Dengan semakin banyaknya 
perusahaan sepatu, maka akan 
memberikan kesempatan kepada 
konsumen untuk mendapatkann  pilihan 

yang  lebih beragam sesuai dengan 
kebutuhan fungsionalnya dan 

estetikanya.  
Perusahaan dengan demikian harus 

mampu mengikuti perubahan selera 
konsumen untuk mendorong pemasaran 
produknya, dan menghasilkan 
keuntungan yang lebih besar. Untuk 
mempertahankan langganan dan 
kelangsungan hidup perusahaan,  setiap 
perusahaan harus dapat meningkatkan 
aktivitas usahanya melalui pemasaran.   

Pemasaran merupakan salah satu 
kegiatan pokok yang dilakukan 
pengusaha dalam usahanya untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan, berkembang serta 
mendapat keuntungan melalui 
pemuasan konsumen.  

Menurut  Kotler (1980:5) adalah 
sebagai berikut:  

”pemasaran adalah kegiatan 
manusia yang diarahkan untuk 
memuaskan kebutuhan dan 
keinginan melalui proses pertukaran 
dan marketing dapat diartikan 
sebagai penyesuaian aktivitas-
aktivitas perusahaan dengan 
kebutuhan konsumen atau 
konsumen yang potensial.  
 
James (1972:3), selanjutnya 

didukung oleh pendapat Swasta 
(1984:5), mengutarakan bahwa: 

“pemasaran adalah sebuah filsafah 
bisnis yang menyatakan bahwa 
pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan 
sosial bagi kelangsungan hidup 
perusahaan. Pembuatan konsep ini 
menggunakan 3 faktor dasar, yaitu; 
1. Seluruh perencanaan dan 

kegiatan perusahaan harus 
berorientasi pada 
konsumen/pasar 

2. Volume penjualan yang 
menguntungkan harus menjadik-
an tujuan perusahaan, dan 
bukan volume untuk 
kepentingan volume itu sendiri 

3. Seluruh kegitan pemasaran 
dalam perusahaan harus  
dikoordinasikan dan diintegrasi-
kan secara organisasi”. 

 
Dengan demikian tujuan seluruh 

kegiatan pemasaran adalah untuk 
mendapatkan volume penjualan yang 
menguntungkan, dengan cara  
memahami konsumen sebaik-baiknya, 
sehingga produk cocok dengan selera 
konsumen dan menghasilkan penjualan. 
Adanya laba dari hasil penjualan 
merupakan alat bagi perusahaan untuk 
tumbuh,berkembang bahkan dapat 
memperkuat perekonomian secara 
keseluruhan.  

Kelangsungan hidup perusahaan 
sulit tercapai apabila tanpa adanya 
keuntungan dari hasil penjualan,oleh 
sebab itu hasil penjualan produk sesuai 
dengan yang direncakanan merupakan 
hal yang sangat diidam-idamkan oleh 
setiap perusahaan, namun jarang 
perusahaan dapat mempertahankan 
penjualan yang menguntungkan sesuai 
dengan rencana karena bukan hanya 
selalu adanya perubahan selera 
konsumen melainkan  adanya siklus 
hidup barang yang terbatas karena 
barang sudah dalam keadaan usang. 
Perusahaan dituntut untuk mengarahkan 
segala sumber yang ada dalam 
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perusahaan guna mempengaruhi pasar 
produk  yang lazimnya disebut marketing 
mix atau bauran pemasaran dalam arti 
luas.  

Menurut Kotler (1980;121):  
”Marketing mix adalah segala 
rangkaian variabel yang dapat 
dikontrol dan tingkat yang 
dipergunakan oleh perusahaan 
untuk mempengaruhi pasaran. 
Marketing mix terdiri dari: 1) Unsur  
produk, 2) unsur harga, 3) unsur 
promosi, 4) unsur distribusi”. 

 
Keberhasilan maupun kegagalan 

pemasaran secara keseluruhan 
tergantung pada prpduk yang dihasilkan, 
oleh sebab itu perusahaan wajib 
memahami dan mengusai aspek-aspek 
penting dari produk  dan siklus produk 
dengan melaksanakan pengembangan 
produk agar produk selalu sesuai dengan 
kebutuhan dan selera konsumen.  

Pengembangan produk merupakan 
aspek yang penting bagi perusahaan, 
karena produk mempunyai peranan 
sebagai perantara tercapai hanya tujuan 
melalui pemuasan keinginan konsumen 
sehingga akan menentukan besar 
kecilnya volume penjualan.  

Pengembangan produk adalah 
usaha yang dilaksanakan perusahaan 
secara sadar dan terencana untuk 
meningkatkan penjualan dengan 
mengadakan perbaikan-perbaikan, dan 
penyempurnaan terhadap produk yang 
ada baik secara kualitas, keistimewaan, 
pengemasan ataupun menciptakan 
produk  yang benar-benar baru melalui 
beberapa tahap.  

Tahapan tersebut,  menurut Kotler 
(1980;427),  terdiri dari: 

 
1. Penciptaan ide, 
2. Penyaringan ide, 

3. Pengembangan dan pengujian 
konsep, 

4. Pengembangan strategi pemasaran, 
5. Analisa usaha, 
6. Pengembangan produk, 
7. Pengujicobaan di pasar, 
8. komersialisasi” 

 
Dengan melaui tahap-tahap 

tersebut, akan membantu keberhasilan 
perusahaan dalam melaksnakan 
pengembangan produk. Pengembangan 
produk untuk memuaskan konsumen, 
melalui penyesuaian produknya dengan 
keinginan dan kebutuhan konsumen. 
Namun kenyataan menunjukkan  bahwa 
tidak setiap perusahaan melaksanakan 
pengembangan produknya,akan tetapi  
perusahaan sepatu Kogawa di 
lingkungan industri kecil kota Bandung, 
telah melaksanakan pengembangan 
produk yang dihasilkannya sebagai salah 
satu usaha untuk mempertahankan 
keuntungan demi kelangsungan hidup 
perusahaan. Berkaitan dengan hal 
tersebut, pertanyaannya adalah : 
“Apakah pengembangan produk yang 
dilaksanakan oleh perusahaan 
berpengaruh terhadap peningkatan 
volume penjualan?. Perusahaan sepatu 
Kogawa memproduksi bermacam-
macam sepatu yaitu sepatu pria, wanita  
akan tetapi dalam penelitian ini akan 
difokuskan kepada  pengembangan 
produk sepatu sport pria dan 
menganalisis bagaimana pengaruhnya 
terhadap peningkatan volume 
penjualannya. 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1.  Pengertian Pengembangan Produk 

Pengertian  Pengembangan produk 
adalah :”Implies a conscious and planned 
effort to improve present products or to 
add to the variety of products and 
marketed” Huegy and Robert (127-128), 
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yang dimaksud bahwa pengembangan 
produk adalah sesuatu yang dilakukan 
secara sadar dan terencana untuk 
memperbaiki produk-produk yang ada 
atau menambah macam produk yang 
dihasilkan atau dipasarkan. Jadi 
pengembangan produk yang dilakukan 
oleh perusahaan sepatu Kogawa adalah 
sesuatu usaha dalam rangka 
memperbaiki produk yang ada,baik 
produk yang bersifat nyata (tangible) 
atau produk yang bersifat tidak nyata 
(intangible), ataupun menambah macam 
produk baru yang dihasilkan atau 
dipasarkan.  

 
2.  Pengertian Volume Penjualan 

Pengertian Volume penjualan: 
adalah hasil dari jumlah yang diperoleh 
perusahaan disebabkan oleh terjadinya 
pemindahan hak atas barang, dengan 
maksud untuk adanya peningkatan hasil 
dari jumlah yang diperoleh perusahaan 
disebabkan adanya transaksi pembelian 
yang diambil selama periode tertentu. 
Peningkatan hasil  perusahaan terjadi 
karena pemindahan atas hak milik 
barang kepada konsumen, oleh sebab itu 
apabila perusahaan melaksanakan 
pengembangan produk dengan 
baik,maka volume penjualan diharapkan 
akan semakin meningkat. 
 
3. Pengertian Bauran Pemasaran/ 

Marketing Mix 
Pengertian bauran pemasaran/ 

marketing mix:  Untuk mendapatkan 
keuntungan, perusahaan dapat 
memperolehnya dari hasil penjualan 
yang menguntungkan.  Tingkat penjualan 
yang menguntungkan hanya tercapai 
apabila adanya usaha perusahaan untuk 
mengembangkan kombinasi unsur-unsur 
yang ada dalam perusahaan.Kombinasi 
dari unsur-unsur tersebut,disebut 
bauran pemasaran atau marketing mix. 

Marketing mix atau bauran pemasaran 
adalah serangkaian variabel yang dapat 
dikontrol, dan tinggi yang digumakan 
oleh perusahaan untuk mempengaruhi 
pasaran yang menjadi sasaran. Dan 
unsur-unsurnya terdiri dari (1) Produk, 
(2) tempat, (3) promosi, (4) distribusi. 
Kotler (1980;26) 

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Obyek Penelitian 

Perusahaan sepatu Kogawa di Kota 
Bandung, didirikan oleh keluarga  Kebon 
Lega pada tahun 1965, tergolong home 
industry. Penamaan  perusahaan 
diilhami oleh sikap kebanyakan bangsa 
Indonesia yang masih lebih menghargai 
produk luar negeri daripada bangsa 
sendiri. “Kogawa” mirip dengan bahasa 
Jepang yang berarti sungai kecil, padahal 
merupakan singkatan dari “Kebon Lega 
Warga”. Dengan kemampuan pemiliknya 
maka produk sepatu bermerk “Kogawa” 
berhasil dijual bukan hanya di Jawa Barat 
melainkan sampai ke  Sumatera. 

Perusahaan sepatu Kogawa terus 
melakukan perbaikan mutu,model dan 
bentuk secara terus menerus agar 
produk bisa terus dipasarkan ke luar 
negeri. Pengembangan produk yang 
dilakukan oleh Perusahaan sepatu 
Kogawa dengan perbaikan mutu produk, 
ekspansi produk, perubahan model, yang 
berubah sesuai dengan selera 
konsumen. Pengembangan jenis produk 
dilakukan melalui tahapan:  
pembangkitan ide (pelanggan, pesaing, 
majalah dan penyalur), tahap 
penyaringan  gagasan (konsumen yang 
datang) tahapan pengembangan dan 
pengujian konsep (tidak dilakukan 
karena produk tersebut tidak rumit), 
Tahap pengembangan strategi 
pemasaran berdasarkan pengalaman), 
tahap analisis bisnis; harga mahal namun 
`diimbangi oleh kualitas yang baik, mutu 
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dan sevice yang disediakan oleh 
perusahaan. Selanjutnya tahap 
pengembangan produk yang dilakukan 
melalui; (a) Pengubahan kualitas produk 
yang berbeda, (b) Memperbaiki model 
dari mulai model sepatu pria 
bertali,tertutup dan memberi kombinasi 
pada sepatu, (c) Mengembangkan unsur 
kepraktisan bentuk produk yaitu dengan 
model yang diberi “karet” sleting dan 
kancing sehingga sepatu lebih mudah 
dan cepat dipakai dan (d) 
Mengembangkan ukuran produk serta 
(e) Penetapan merk dengan 
menggunakan kain yang lengkap dengan 
terdaftar dan terjamin mutu., tahap 
pengujian pasar dengan memberikan 
dan menunjukan contoh produk ke 
konsumen sehingga konsumen 
mengetahui produk yang sesuai dengan 
keinginan serta tahap komersialisasi, 
yaitu perusahan membuat produk sesuai 
dengan pesanan sedangkan untuk 
memproduksi produk selanjutnya 
perusahaan melaksanakan program 
pemasaran dengan jalan promosi melalui 
personal selling, penyaluran barang 
dibantu oleh pemerintah, serta 
memberikan pelayanan terhadap produk 
yang rusak yang dapat diganti 
perusahaan tanpa biaya pergantian. 

 
2.  Metode penelitian 

Hipotesa merupakan pernyataan 
yang belum tentu benar,dan belum 
tentu pula salah oleh karena itu hipotesis 
perlu dibuktikan kebenarannya. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
”Apabila perusahaan melaksanakan 
pengembangan produk dengantepat, 
maka tingkat volume penjualan 
diharapkan akan meningkat” Metodologi 
penelitian yang digunakan dalam 
memecahkan masalah penelitian ini 
adalah dengan penelitian deskriptif, yang 
bertujuan untuk penginderaan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta dan sifat populasi atau 
daerah tertentu. Metode desktiptif 
digunakan melalui tehnik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1) Wawancara 
2) Observasi 
3) Studi dokumentasi 
4) Studi literatur 
5) kuesioner  

 
Pengumpulan data dilakukan secara 

sensus apabila seluruh anggota populasi 
digunakan sebagai informan penelitian, 
dan melakukan sampling apabila hanya 
sebagian anggota saja dari populasi yang 
diteliti sehingga yang menjadi populasi 
adalah antara lain; penyalur dan 
konsumen yang datang. Dari data 
tersebut selanjutnya diolah dengan dua 
cara; yaitu data kualitatif diolah dengan 
teknik analisis deskriptif, digambarkan, 
dijelaskan dari data yang terkumpul 
serta data kualitatif diolah dengan teknik 
perhitungan prosentase dengan rumus: 

 
Banyaknya responden yang 
menjawab suatu option (fo) 
Persentase (%) =   
_____________________ x 100% 
Jumlah seluruh responden 

 
D. PEMBAHASAN 

Hubungan pengembangan produk 
dengan daur hidup produk, harga, 
promosi dan distribusi dapat 
menentukan keuntungan. Keberhasilan 
perusahaan dalam rangka pe-
ngembangan produk tidak pernah 
terlepas dari pengaruh unsur-unsur 
bauran pemasaran lainnya. Unsur-unsur 
itu satu sama lainnya mempunyai 
hubungan yang erat. Dengan demikian 
perusahaan sepatu Kogawa  
mengembangkan produknya dengan 
cara sebagai berikut; 
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1. Daur hidup produk diperhatikan 

berdasarkan perkembangan produk 
di pasaran dengan menghasilkan 
tingkat penjualan sesuai dengan 
yang diharapkan melalui munculnya 
produk M 18, setelah model M 17 
ada pada masa decline dan M 18 
baru memasuki tahap pertumbuhan 
(growth, produk M 15 telah muncul 
sehingga datangnya produk M 15 
terlalu cepat serta selama triwulan 
ke 2 dan ke 3  tidak terdapat 
pengeluaran produk baru sehingga 
penjualan melonjak dan menurun 
dengan drastis, baru setelah akhir 
triwulan ke 3 perusahan 
mengeluarkan model M 17, hal ini 
dapat dilihat dari grafik dalam 
gambar  perkembangan daur hidup 
dibawah ini; 

  

 
Sumber: Perusahaan Sepatu Kogawa 

 
2. Hubungan pengembangan produk 

dengan penetapan harga  
dilaksanakan perusahaan sepatu 
Kogawa dengan mempertimbangkan 
harga pesaing (sepatu Cibaduyut) 
sehingga harga relatif tetap dan 
dapat bersaing, terlihat dari tabel 
responden  terhadap harga sepatu 
Kogawa dibandingkan dengan harga 
sepatu Cibaduyut, sebagai berikut: 

 
 
 
 

Tabel 3.1 
Tanggapan Responden Terhadap Harga 
Sepatu Kogawa Dibanding Harga Sepatu 

Cibaduyut 

Tanggapan fo % 

a. Terlalu rendah 
b. Rendah 
c. Lumayan 
d. Cukup tinggi 
e. Tinggi sekali 

1 
2 

15 
9 
3 
 

3 
7 

50 
30 
10 

J u m l a h 30 100 

 
3. Hubungan pengembangan produk 

dengan promosi. Perusahaan Sepatu 
Kogawa melaksanakan promosi 
dengan berupaya memberikan 
informasi atau persepsi satu arah 
kepada responden agar mau membeli 
produk hanya  melalui promosi dari 
mulut ke mulut dapat terlihat dari 
tabel berikut ini. 

 
Tabel 3.2 

Tanggapan Responden 
Terhadap Pengenalan Sepatu Kogawa 

Tanggapan fo % 

a. Radio 
b. Sales 
c. Taman-teman 
d. Pameran 

- 
8 
15 
7 

0 
27 
50 
23 

J u m l a h 30 100 

 
4. Hubungan pengembangan produk 

dengan distribusi: Saluran distribusi 
yang digunakan oleh perusahaan 
sepatu Kogawa adalah distribusi 
langsung,yaitu responden langsung 
datang ke perusahaan sehingga 
responden mudah memperoleh 
produk, hal ini  dapat diihat dari  
tabel berikut: 

 
 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 16 

 
Tabel 3.3 

Tanggapan Resonden terhadap  
Kemudahan Mendapatkan  Sepatu 

KOGAWA 

Tanggapan fo % 

a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Sulit 
d. Sangat sulit 
 

6 
23 
1 
- 
 

20 
77 
3 
- 

J u m l a h 30 100 

 
5. Beberapa pendapat yang diperlukan 

dari responden tentang keunggulan 
produk Sepatu Kogawa, antara lain 
mengenai bentuk produk, 
perkembangan model, bahan,mutu 
dan bentuk model. Pengembangan 
produk yang berhubungan dengan 
kondisi phisik sepatu Kogawa 
dilakukan berkenaan dengan 
memperbaiki, menyempurnakan, 
menyesuaikan produk juga 
membantu konsumen dalam 
memudahkan pemakaiannya melalui 
perubahan bentuk. Hal ini terlihat 
dalam tabel berikut:  

 
Tabel 3.4  

Tanggapan Resonden Terhadap Bentuk 
Produk Dalam Membantu Pemakaiannya 

Tanggapan fo % 

a. Ya 
b. Tidak 

25 
5 

83 
17 

J u m l a h 30 100 

 
Pengembangan produk terhadap 

model sepatu merk Sepatu Kogawa, 
terlihat pada tabel berikut: 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.5 
Tanggapan Resonden Terhadap Model 

Sepatu Merk Kogawa 

Tanggapan fo % 

a. Sangat menarik 
b. Menarik 
c. Kurang menarik 
d. Tidak menarik 

2 
28 
1 
- 
 

7 
90 
3 
- 

J u m l a h 30 100 

 
Selanjutnya tanggapan responden 

tentang pelaksanaan pengembangan 
produk dalam hal bahan, mutu, dan 
bentuk model sepatu yaitu terlihat 
dalam tabel berikut: 

 
Tabel 3.6 

Tanggapan Resonden Terhadap 
Bahan, Mutu Dan Bentuk Model Sepatu 

Kogawa 

Tanggapan fo % 

a. Ya 
b. Tidak 

25 
5 
 

83 
17 

J u m l a h 30 100 

 
Data tabel-tabel tersebut 

menunjukkan bahwa dari seluruh unsur-
unsur bauran pemasaran, produk yang 
sangat mempengaruhi terhadap hasil 
kegiatan pengembangan produk, karena 
produk yang dihasilkan selain dapat 
mempengaruhi selera responden, juga 
cukup memuaskan dengan bentuk dan 
model dapat membantu responden 
dalam memudahkan pemakaiannya. 
Sedangkan pengaruh pengembangan 
produk terhadap peningkatan penjualan 
terlihat dari tabel dan grafik yang 
menggambarkan target dan realisasi 
penjualan yang telah dikelompokkan 
pada periode per triwulan dengan 
gambar grafik dan tabel sebagai berikut: 
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Hasil dengan Target penjualan 

Sepatu Sport Pria Kogawa (2 periode) 

 
Sumber: Perusahaan Sepatu Merk 
Kogawa 

 
Tabel 3.7. Hubungan pengembangan 

produk dengan penjualan; Hasil dengan 
Target penjualan Sepatu Sport Pria 

Kogawa (2 periode) 
Triwulan Target 

Penjualan  
(Dalam 
Rupiah) 

Realisasi 
Penjualan 

Realisasi 
penjualan 
thd 
target 
penjualan 
( Dlm %) 

Penyimpangan 
(dlm %) 

Periode  

I 35.000.000 15.850.000 45,3 -54,7 A 

II 35.000.000 12.650.000 36,1 -63,9 

III 35.000.000 23.980.000 65,1 -34,5 

IV 35.000.000 35.142.000 100,4 +0,4 

I 35.000.000 33,228.000 94,9 -5,1 B 

II 35.000.000 34.170.000 97,6 -2,4 

III 35.000.000 32.650.000 93,3 - 6,7 

IV 35.000.000 36.720.000 104,9 + 4,9 

Sumber: Perusahaan Sepatu Kogawa 
 

Dengan demikian secara garis besar 
hubungan perkembangan pengem-
bangan produk dan non pengembangan 
produk atau unsur bauran pemasaran di 
luar unsur produk dapat meningkatkan 
penjualan sepatu Kogawa dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.8. Hubungan Perkembangan 
Pengembangan Produk dan Non 

Pengembangan Produk atau Unsur 
Bauran Pemasaran (2 Periode) 

 
Sumber: Perusahaan Sepatu Kogawa 

 
C. PENUTUP 
1. Adanya program pemerintah dalam 

mendukung kebijakan terhadap 
industri kecil, memberikan dampak 
yang positif bagi pertumbuhan 
industri terbukti dengan semakin 
banyaknya tumbuh perusahaan- 
perusahaan industri terutama 
perusahaan sepatu.  
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2. Konsumen memilki peluang besar 

untuk melakukan berbagai pilihan 
jenis produk sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginannya oleh 
sebab itu perusahaan dituntut 
untuk melakukan penyesuaian 
produknya dengan kebutuhan 
konsumen melalui pemasaran 
sebagai salah satu kegiatan pokok 
yang dilakukan perusahaan dalam 
rangka mencapai tujuannya. 

3.  Strategi bauran pemasaran yang 
mencakup kebijakan 
produk,harga,promosi dan distribusi 
adalah salah satu kegiatan 
pemasaran yang dapat 
mempengaruhi pasaran. 
Kebijaksanaan produk dalam 
strategi bauran pemasaran yang 
dilakukan perusahaan telah 
dilakukan  secara sadar dan 
berencana dengan melakukan 
perbaikan, penyempurnaan, dan 
penyesuain produk dengan 
kebutuhan konsumen dengan jalan 
pengembangan produk.  

4. Pelaksanakan pengembangan 
produk selain harus berdasarkan 
pada daur hidup produk, 
perusahaan juga harus mampu 
mengkombinasikan unsur harga, 
dan distribusi secara tepat. 

5. Bertitik tolak dari hasil penelitian 
pada perusahaan sepatu Kogawa, 
maka pengembangan produk yang 
dilaksanakan yaitu mengadakan 
modifikasi produk melalui model, 
ukuran, kualitas dan mengubah 
bentuk dengan maksud untuk 
membantu konsumen dalam 
memudahkan pemakaiannya dan 
berpengaruh terhadap peningkatan 
penjualan. 
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