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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang identifikasi kreativitas dan Inovasi Produk 

pada UMKM Mie Nges-Nges dan UMKM Mie Ayam Bakso Mas No dapat 

ditarik kesimpulan yaitu ; 

1. Kreativitas  

Dengan skor 4,25 yang termasuk kategori tinggi karena 

Pemilik yang didukung oleh Karyawan UMKM Mie Nges-Nges selalu 

ingin tahu terhadap perubahan – perubahan yang terjadi disekitar, 

selalu yakin bahwa penerapan ide baru dalam mengembangkan 

produk akan berhasil, selalu mampu untuk menghadapi perubahan 

variasi dan selera produk dimasyarakat, selalu mampu mencetuskan 

ide-ide baru untuk pengembangan varian rasa produk yang muncul 

dari imajinasi. Maka dari keseluruhan indikator tersebut menunjukan 

tingkat kreativitas dari UMKM Mie Nges-Nges termasuk dalam 

kategori tinggi kategori tinggi. 

Pada UMKM Mie Ayam Bakso Mas No Dengan skor 4,87 

yang termasuk kategori tinggi karena Pemilik yang didukung oleh 

Karyawan UMKM Mie Ayam Bakso Mas No selalu ingin tahu 

terhadap perubahan – perubahan yang terjadi disekitar, selalu yakin 

bahwa penerapan ide baru dalam mengembangkan produk akan 
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berhasil, selalu mampu untuk menghadapi perubahan variasi dan 

selera produk dimasyarakat, selalu mampu mencetuskan ide-ide baru 

untuk pengembangan varian rasa produk yang muncul dari imajinasi.  

Maka dari keseluruhan indikator tersebut menunjukan tingkat 

kreativitas dari UMKM Mie Ayam Bakso Mas No termasuk dalam 

kategori tinggi. 

  

2. Inovasi Produk 

Dengan skor 3,3 yang termasuk kategori tinggi karena UMKM 

Mie Nges-Nges membuat jenis produk yang benar-benar baru yang 

belum ada di pasaran, tidak memperbarui produk dari produk yang 

sudah ada, dan melakukan pembaharuan produk pada saat yang tepat. 

Keseluruhan indikator tersebut menunjukan tingkat Inovasi Produk 

dari UMKM Mie Nges-Nges termasuk kategori tinggi. 

Dengan skor 3,165 yang termasuk kategori tinggi karena 

UMKM Mie Ayam Bakso Mas No membuat jenis produk yang 

benar-benar baru yang belum ada di pasaran, memperbarui Produk 

dari produk yang sudah ada, dan melakukan pembaharuan produk 

pada saat yang tepat. Keseluruhan indikator tersebut menunjukan 

tingkat Inovasi Produk dari UMKM Mie Ayam Bakso Mas No 

termasuk kategori tinggi. 
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5.2 Saran 

Berikut adalah pemikiran peneliti sebagai saran untuk Pemilik usaha 

UMKM Mie Nges-Nges dan UMKM Mie Ayam Bakso Mas No : 

Untuk UMKM Mie Nges-Nges dan UMKM Mie Ayam Bakso Mas 

No, akan semakin baik lagi jika terus melakukan Inovasi Produk 

membuat produk kuliner yang benar-benar baru, jangan hanya berfokus 

pada 1 makanan khas saja dari masing-masing UMKM dan 

memperpendek interval frekuensi pembaruan produknya karena tidak 

sedikit konsumen yang selalu ingin merasakan produk yang mengikuti 

perkembangan jaman. Untuk Inovasi Produk kedua UMKM penulis 

memberi saran menu makanan Sate Mie Panggang. Untuk isiannya dapat 

berupa daging sapi, ayam maupun jamur. Contoh jelasnya, dalam satu 

tusuk sate terdapat 3 daging sapi yang dibungkus mie yang telah 

dibumbui setelah itu dipanggang hingga matang merata. Untuk 

memperindah tampilan warna disisipkan pula paprika merah dan hijau. 

Menu tersebut menurut penulis sangat jarang dipasaran sehingga produk 

tersebut memiliki peluang. Atas dasar tersebut peneliti memberi saran 

agar UMKM Mie Nges-Nges dan UMKM Mie Ayam Bakso Mas No 

semakin banyak lagi peminatnya.  




