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Seleksi KonsepSeleksi Konsep

NurNur HidayatHidayat

MateriMateri KuliahKuliah PerancanganPerancangan ProdukProduk

Seleksi KonsepSeleksi Konsep

�� Bagaimana tim memilih konsep yang Bagaimana tim memilih konsep yang 
terbaik, sedang rancangannya masih terbaik, sedang rancangannya masih 
abstrak?abstrak?

�� Bagaimana sebuah keputusan dapat Bagaimana sebuah keputusan dapat 
ditentukan dengan melibatkan seluruh ditentukan dengan melibatkan seluruh 
anggota tim?anggota tim?

�� Bagaimana atribut yang diinginkan atau Bagaimana atribut yang diinginkan atau 
konsep yang lemah dapat diidentifikasi konsep yang lemah dapat diidentifikasi 
dan digunakan?dan digunakan?

�� Bagaimana proses pengambilan keputusan Bagaimana proses pengambilan keputusan 
dapat didokumentasikan?dapat didokumentasikan?
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Seleksi konsep merupakan bagian Seleksi konsep merupakan bagian 

dari keseluruhan fase dari keseluruhan fase 

pengembangan konseppengembangan konsep

Metode pemilihan konsepMetode pemilihan konsep

�� Keputusan eksternalKeputusan eksternal

�� Produk juaraProduk juara

�� IntuisiIntuisi

�� MultivotingMultivoting

�� Pro dan kontraPro dan kontra

�� Prototipe dan pengujianPrototipe dan pengujian

�� Matriks keputusanMatriks keputusan
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Matriks keputusan untuk kriteria Matriks keputusan untuk kriteria 

seleksiseleksi

Keuntungan Metode seleksi Keuntungan Metode seleksi 

konsepkonsep

�� Produk terfokus pada pelangganProduk terfokus pada pelanggan

�� Rancangan yang kompetitifRancangan yang kompetitif

�� Koordinasi antara proses dan produk yang Koordinasi antara proses dan produk yang 
lebih baiklebih baik

�� Mengurangi waktu untuk pengenalan Mengurangi waktu untuk pengenalan 
produkproduk

�� Pengambilan keputusan kelompok yang Pengambilan keputusan kelompok yang 
efektifefektif

�� Dokumentasi proses keputusanDokumentasi proses keputusan
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LangkahLangkah--langkah seleksi konseplangkah seleksi konsep

�� Menyiapkan matrik seleksiMenyiapkan matrik seleksi

�� Menilai konsepMenilai konsep

�� Mengkombinasi dan memperbaiki konsepMengkombinasi dan memperbaiki konsep

�� Memilih satu atau lebih konsepMemilih satu atau lebih konsep

�� Merefleksikan hasil dan proses.Merefleksikan hasil dan proses.

Menyiapkan matrik seleksi, menilai, Menyiapkan matrik seleksi, menilai, 

dan merangkingdan merangking

KriteriaKriteria seleksiseleksi KonsepKonsep
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Lanjutkan?Lanjutkan? YaYa PerbaikiPerbaiki TdkTdk
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AlatAlat pembukapembuka durian durian berukuranberukuran kecilkecil
dengandengan sumbersumber energienergi daridari bateraibaterai isiisi

ulangulang memanfaatkanmemanfaatkan energienergi suryasurya

BuatBuat konsepkonsep turunanturunan//sejenissejenis yang yang sebagaisebagai
pengembanganpengembangan konsepkonsep yang yang terpikirkanterpikirkan oleholeh
anggotaanggota timtim ((dinginkandinginkan oleholeh konsumenkonsumen))

MenyiapkanMenyiapkan matrikmatrik seleksiseleksi, , menilaimenilai, , 

dandan merangkingmerangking

KriteriaKriteria seleksiseleksi KonsepKonsep

A         B             C           DA         B             C           D
FungsiFungsi

KenyamananKenyamanan
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Lanjutkan?Lanjutkan? YaYa PerbaikiPerbaiki TdkTdk
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Menggabungkan dan memperbaiki Menggabungkan dan memperbaiki 

konsepkonsep

�� Adakah konsep yang secara umum baik, Adakah konsep yang secara umum baik, 
tetapi nilainya turun? Dapatkah sedikit tetapi nilainya turun? Dapatkah sedikit 
modifkasi memperbaikinya?modifkasi memperbaikinya?

�� Adakah  konsep yang dapat digabungkan Adakah  konsep yang dapat digabungkan 
untuk mendapatkan kualitas yang lebih untuk mendapatkan kualitas yang lebih 
baik?baik?

Memilih KonsepMemilih Konsep

�� JikaJika anggotaanggota telahtelah pahampaham akanakan tiaptiap
konsepkonsep dandan kualitaskualitas relatifnyarelatifnya, , makamaka
dapatdapat diputuskandiputuskan konsepkonsep yang yang dipilihdipilih..

�� KonsepKonsep yang yang dipilihdipilih dapatdapat lebihlebih daridari satusatu, , 
atauatau hasilhasil gabungangabungan..

�� DiputuskanDiputuskan apakahapakah apakahapakah akanakan dilakukandilakukan
penyaringanpenyaringan konsepkonsep atauatau langsunglangsung
penilaianpenilaian konsepkonsep..
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Merefleksikan hasil dan prosesMerefleksikan hasil dan proses

�� Setiap anggota tim harus nyaman dengan Setiap anggota tim harus nyaman dengan 
keputusan yang diperoleh.keputusan yang diperoleh.

�� Jika ada yang belum sepakat dengarkan Jika ada yang belum sepakat dengarkan 
pertimbangannya sehingga seluruh tim pertimbangannya sehingga seluruh tim 
setuju pada kegiatan pengembangan setuju pada kegiatan pengembangan 
berikutnya. berikutnya. 


