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Struktur organisasi UMKM Mie Nges-Nges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik usaha 

 

Bagian  

tata ruang 

2 orang 

 

Bagian   

memasak 

2 orang 

 

 

Bagian 

Pelayanan 

dan Kasir 

2 orang 
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Struktur organisasi UMKM Mie Ayam Bakso Mas No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pemilik usaha 

 

Bagian  

tata ruang 

2 orang 

 

Bagian   

memasak 

2 orang 

 

 

Bagian 

Pelayanan 

dan Kasir 

2 orang 
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KUESIONER (PEMILIK USAHA) 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama     : 

2. Jenis kelamin   : 

3. Umur     : 

4. Jabatan     : 

5. Nama usaha   : 

6. Lama usaha berdiri : 

 

II. KREATIVITAS 

Pernyataan SS S N TS STS 

Beri penjelasan – 

contoh yang 

dilakukan 

Saudara selalu berusaha ingin tahu variasi 

rasa mie terbaru yang bersumber dari 

majalah, internet atau lainnya 

      

Saudara selalu optimis jika penerapan 

ide-ide baru akan berhasil pada mie 

Nges-Nges  

      

Saudara selalu bisa menyesuaikan keadaan 

dalam proses pengembangan mie 

Nges-Nges 

      

Saudara selalu menggunakan imajinasi 

terlebih dahulu dalam mengembangkan 

variasi rasa mie Nges-Nges 
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III. INOVASI 

Pernyataan SS S N TS STS 

Beri penjelasan – 

contoh yang 

dilakukan 

Menurut saudara, produk mie Nges-Nges 

merupakan jenis produk baru yang ada 

dipasaran yang memiliki perbedaan 

dengan produk lainnya 

      

Menurut saudara, produk mie Nges-Nges 

merupakan produk yang diperbarui dari 

produk yang pernah ada sebelumnya 

      

Menurut saudara, produk mie Nges-Nges 

sering mendapat pembaruan variasi rasa 

      

 

 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

N  = Netral 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 
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KUESIONER (PEMILIK USAHA) 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama     : 

2. Jenis kelamin   : 

3. Umur     : 

4. Jabatan     : 

5. Nama usaha   : 

6. Lama usaha berdiri : 

 

II. KREATIVITAS 

Pernyataan SS S N TS STS 

Beri penjelasan – 

contoh yang 

diterapkan 

Saudara selalu berusaha ingin tahu variasi 

rasa mie terbaru yang bersumber dari 

majalah, internet atau lainnya 

      

Saudara selalu optimis jika penerapan 

ide-ide baru pada mie ayam bakso pedas 

berlevel akan berhasil  

      

Saudara selalu bisa menyesuaikan keadaan 

dalam proses pengembangan mie ayam 

bakso pedas berlevel 

      

Saudara selalu menggunakan imajinasi 

terlebih dahulu dalam mengembangkan 

variasi rasa mie ayam bakso pedas berlevel 
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III. INOVASI 

Pernyataan SS S N TS STS 

Beri penjelasan – 

contoh yang 

diterapkan 

Menurut saudara, produk mie ayam bakso 

pedas berlevel merupakan jenis produk 

baru yang ada dipasaran yang memiliki 

perbedaan dengan produk lainnya 

     

 

Menurut saudara, produk mie ayam bakso 

pedas berlevel merupakan produk yang 

diperbarui dari produk yang pernah ada 

sebelumnya 

     

 

Menurut saudara, produk mie ayam bakso 

pedas berlevel sering mendapat pembaruan 

variasi rasa 

     

 

 

 

Keterangan : 

SS  =  Sangat Setuju 

S  =  Setuju 

N  =  Netral 

TS  =  Tidak Setuju 

STS =  Sangat Tidak Setuju 
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KUESIONER (KARYAWAN) 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama    : 

2. Jenis kelamin  : 

3. Umur    : 

4. Jabatan    : 

5. Nama usaha  : 

6. Lama bekerja   : 

 

II. KREATIVITAS 

Pernyataan SS S N TS STS 

Beri penjelasan – 

contoh yang 

dilakukan 

Pemilik usaha selalu berusaha ingin tahu 

variasi rasa mie terbaru yang bersumber 

dari majalah, internet atau lainnya 

      

Pemilik usaha selalu optimis jika 

penerapan ide-ide baru akan berhasil pada 

mie Nges-Nges  

      

Pemilik usaha selalu bisa menyesuaikan 

keadaan dalam proses pengembangan mie 

Nges-Nges 

      

Pemilik usaha selalu menggunakan 

imajinasi terlebih dahulu dalam 

mengembangkan variasi rasa mie 

Nges-Nges 
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III. INOVASI 

Pernyataan SS S N TS STS 

Beri penjelasan – 

contoh yang 

dilakukan 

Menurut saudara, produk mie Nges-Nges 

merupakan jenis produk baru yang ada 

dipasaran yang memiliki perbedaan 

dengan produk lainnya 

      

Menurut saudara, produk mie Nges-Nges 

merupakan produk yang diperbarui dari 

produk yang pernah ada sebelumnya 

      

Menurut saudara, produk mie Nges-Nges 

sering mendapat pembaruan variasi rasa 

      

 

 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

N  = Netral 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

KUESIONER (KARYAWAN) 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama    : 

2. Jenis kelamin  : 

3. Umur    : 

4. Jabatan    : 

5. Nama usaha  : 

6. Lama bekerja   : 

 

II. KREATIVITAS 

Pernyataan SS S N TS STS 

Beri penjelasan – 

contoh yang 

diterapkan 

Pemilik usaha selalu berusaha ingin tahu 

variasi rasa mie terbaru yang bersumber 

dari majalah, internet atau lainnya 

      

Pemilik usaha selalu optimis jika 

penerapan ide-ide baru pada mie ayam 

bakso pedas berlevel akan berhasil  

      

Pemilik usaha selalu bisa menyesuaikan 

keadaan dalam proses pengembangan mie 

ayam bakso pedas berlevel 

      

Pemilik usaha selalu menggunakan 

imajinasi terlebih dahulu dalam 

mengembangkan variasi rasa mie ayam 

bakso pedas berlevel 
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III. INOVASI 

Pernyataan SS S N TS STS 

Beri penjelasan – 

contoh yang 

diterapkan 

Menurut saudara, produk mie ayam bakso 

pedas berlevel merupakan jenis produk 

baru yang ada dipasaran yang memiliki 

perbedaan dengan produk lainnya 

      

Menurut saudara, produk mie ayam bakso 

pedas berlevel merupakan produk yang 

diperbarui dari produk yang pernah ada 

sebelumnya 

      

Menurut saudara, produk mie ayam bakso 

pedas berlevel sering mendapat pembaruan 

variasi rasa 

      

 

 

Keterangan : 

SS  =  Sangat Setuju 

S  =  Setuju 

N  =  Netral 

TS  =  Tidak Setuju 

STS =  Sangat Tidak Setuju 
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Identitas dan tanggapan responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Usia Jenis 

kelamin 

Jabatan Nama usaha Lama usaha 

berdiri 

Lama 

bekerja 

K1 K2 K3 K4 I1 I2 I3 

1 Muhammad 

Ihsan 

26 th Laki-laki Pemilik Mie Nges-Nges 5 th 5 th 4 3 4 5 4 3 2 

2 Sugiyono 50 th Laki-laki Pemilik Mie Ayam Bakso 

Mas No 

5 th 5th 5 5 5 5 2 5 2 

3 Fajar 24 th Laki-laki Karyawan Mie Nges-Nges 5 th 2 th 4 5 4 5 5 3 2 

4 Ahmad 

Adikin 

20 th Laki-laki Karyawan Mie Ayam Bakso 

Mas No 

5 th 3 th 5 5 5 4 3 5 2 
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Tanggapan dan jawaban responden 

 

KUESIONER P1 (Muhammad Ihsan) P2 (Sugiyono) K1 (Fajar) 
K2 (Ahmad 

Adikin) 

K1 

S, Karena saya 

mengadopsi menu 

makanan dari luar 

negeri seperti Kari 

Jepang dan sup tom 

yum dari thailand lalu 

mengkombinasi pada 

menu mie Nges-Nges. 

dipilihnya kedua menu 

luar negeri tersebut 

karena saya memiliki 

teman-teman yang 

tinggal disana, kami 

saling berbagi pendapat 

tentang kombinasi 

menu tersebut dengan 

mie, karena saya rasa 

cocok dan belum ada 

yang menerapkan maka 

saya terapkan pada 

menu Mie Nges-Nges. 

 

SS, Refrensi dari 

channel tv parabola 

AFC. Dari channel tv 

tersebut saya 

mendapat inspirasi 

cara untuk meramu 

bumbu Mie Ayam 

Goreng Pedas 

Berlevel. 

S, Karena Pemilik 

usaha mengadopsi 

dan dan 

menggabungkan 

menu makanan dari 

luar negeri seperti 

tom yum dari 

thailand, kari dari 

jepang ke dalam 

menu Mie 

Nges-Nges.  

SS, Pemilik 

usaha selalu 

mencari inspirasi 

baru dari channel 

tv parabola 

kuliner serta 

majalah kuliner 

untuk 

menemukan 

menu baru 

seperti 

munculnya menu 

Mie Ayam 

Goreng Pedas 

Berlevel 

K2 

N, Saya selalu 

melakukan riset pasar 

terlebih dahulu. 

Sehingga tidak semua 

ide baru saya akan 

berhasil. Seperti 

contohnya saya amati 

pesaing kuliner 

disekitar yang sejenis 

(mie), sudah 

menerapkan menu mie 

baru yang seperti apa 

dan bagaimana respon 

pasarnya, dari 

pengamatan tersebut 

dapat menjadi 

pertimbangan saya 

untuk menemukan 

ide-ide baru yang 

mendukung 

SS, selalu optimis 

dengan apa yang akan 

diterapkan. Contoh, 

menyajikan banyak 

pilihan menu dan 

porsinya demi 

kepuasan konsumen. 

Contoh menu Bakso 

Kuah Porsi Kecil dan 

Bakso Kuah Porsi 

Besar. begitu juga 

pada minuman yang 

disajikan, seperti Es 

Teh Biasa dan Es Teh 

Jumbo. 

SS, Pemilik usaha 

selalu optimis 

dalam penerapan 

ide baru, contoh ; 

menambah menu 

baru, seperti Ramen 

Tom Yum, Ramen 

Kari Jepang, dan 

lain-lain. mengikuti 

event dengan food 

truck 

SS, Pemilik 

usaha selalu 

yakin dan tidak 

ragu dalam 

menerapkan ide 

baru. Contohnya 

menambah menu 

baru, bubble tea 

dengan harga 

murah  
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pengembangan Mie 

Nges-Nges kedepannya. 

setelah proses tersebut 

saya akan optimis 

penerapan ide baru saya 

akan berhasil 

K3 

S, Ketika terjadi 

masalah, saya tidak 

menyerah. Contoh pada 

saat penjualan Mie 

Nges-Nges jauh tidak 

mencapai target, saya 

langsung melakukan 

riset pasar dan 

melakukan inovasi 

sesuai permintaan pasar. 

Selain itu, lokasi 

warung juga merupakan 

masalah bagi Mie 

Nges-Nges. Menurut 

saya lokasinya sedikit 

kurang strategis karena 

tidak terdapat di jalan 

utama, sehingga kurang 

terlihat. Saya tidak 

menyerah dan saat ini 

saya terus mencari 

lokasi yang lebih 

strategis sehingga 

mendukung penjualan 

Mie Nges-Nges. 

 

SS, harus selalu dapat 

menyesuaikan diri 

dengan setiap 

keadaan. Ketika 

konsumen mulai jenuh 

dan bosan dengan 

menu yang saya 

sajikan, saya 

memunculkan menu 

baru dengan harga 

yang menarik, seperti 

bubble tea dengan 

harga murah  

S, Pemilik usaha 

tidak pernah 

menyerah dan 

selalu belajar dari 

kesalahan. Contoh 

pemilik usaha 

selalu melakukan 

inovasi ketika ada 

satu produk yang 

kurang berhasil. 

Seperti menu Mie 

Nges-Nges 

Original yang saat 

itu berkurang 

peminatnya lalu 

setelah itu muncul 

produk baru Mie 

Sapi Lada Hitam 

dengan hot plate.  

SS, Pemilik 

usaha tidak 

pernah berhenti 

melakukan 

inovasi, 

meskipun 

beberapa menu 

tidak berhasil. 

Contohnya menu 

Mie Ayam Kuah 

yang kurang 

peminat, 

kerugiannya di 

tutup dengan 

menu Mie Ayam 

Goreng Pedas 

Berlevel  
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K4 

SS, Pasti menggunakan 

imajinasi , terutama 

pada saat mengadopsi 

kuah tom yum thailand 

dan kuah Kari Jepang. 

Karena proses adopsi 

menu tersebut tidak asal 

dilakukan dan 

merupakan hasil 

brainstorming dengan 

teman yang tinggal 

disana. 

SS, karena semua ide 

cemerlang muncul dari 

imajinasi. Contohnya 

hadirnya menu mie 

ayam goreng pedas 

berlevel yang tadinya 

tidak ada di pasaran 

SS, Pemilik usaha 

sudah pasti 

mendapat ide yang 

berasal dari 

imajinasi. Contoh, 

menu adopsi dari 

tom yum, kari, 

maupun ramen 

jepang 

S, pasti berawal 

dari imajinasi 

hingga adanya 

menu mie ayam 

yang cara 

masaknya 

dengan digoreng, 

selain itu diberi 

level atau tingkat 

kepedasan. Dan 

juga potongan 

daging ayam 

yang cukup besar 
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I1 

S, karena mie yang 

digunakan dibuat 

sendiri sehingga 

memiliki perbedaan 

dari tekstur, bentuk 

mie maupun rasa, 

dengan pesaing lain   

TS, termasuk bukan 

jenis produk baru, 

karena semua menu 

merupakan hasil 

pengembangan 

produk yang sudah 

ada. 

SS, karena dari mie, 

bumbu, sayur, 

daging dan lainnya 

diolah sendiri oleh 

Pemilik usaha. 

Sehingga dari 

bentuk dan tekstur 

mie pun berbeda 

N, tidak termasuk 

baru karena awalnya 

mie ayam biasa, 

namun diinovasi 

dengan digorengdan 

lainnya. 

I2 

N, saya 

mengadopsi kari 

dari jepang, tom 

yum dari thailand 

lalu 

dikombinasikan ke 

dalam produk mie 

Nges-Nges 

SS, karena produk 

mie ayam pedas 

berlevel merupakan 

pengembangan dari 

produk mie ayam 

yang sudah ada 

sebelumnya 

N, karena produk 

mie Nges-Nges 

tergolong baru dan 

untuk sebagian 

menu merupakan 

kombinasi 

makanan dari luar 

negeri 

SS, mie ayam pedas 

berlevel ini 

diperbarui dari mie 

ayam biasa yang 

sudah ada dipasaran 

I3 

TS, pembaruan 

variasi rasa tidak 

sering dilakukan. 

Karena pembaruan 

rasa dilakukan 

ketika pasar atau 

konsumen sudah 

bosan, sehingga 

pembaruan variasi 

dilakukan pada saat 

yang tepat 

TS, tidak sering 

mengalami 

pembaruan rasa, 

karena rasa harus 

paten dan menjadi 

ciri khas 

TS, produk mie 

Nges-Nges tidak 

sering mendapat 

pembaruan rasa 

agar konsumen 

sangat mengenal 

cita rasa khas dari 

mie Nges-Nges 

TS, pembaruan rasa 

jarang dilakukan, 

menyesuaikan 

keadaan pasar. 




