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BAB 5 

PENUTUP 

 Kesimpulan  

Berdasarakan pada hsil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses inovasi otak – 

otak bandeng dari segi rasa dan bentuk adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Idea Generation 

Tahap Idea generation adalah tahap untuk menghasilkan ide 

– ide inovasi. Cara yang digunakan pada tahap ini adalah dengan 

observasi melalui media internet, observasi secara langsung ke 

beberapa took oleh – oleh bandeng yang ada di Kota Semarang, dan 

pembagian kuesioner kepada para responden yang lalu mendapatkan 

hasil keju mozzarella dan balado sebagai varian rasa, kubus dan 

silinder sebagai varian bentuk, serta tekstur halus – empuk dan 

tekstur keras – kasar sebagai tekstur otak – otak bandeng yang 

mendapat respon terbaik dari para responden. 

2. Tahap Opportunity Recognition 

Tahap opportunity recognition adalah tahap untuk mengenali 

peluang inovasi. Proses mengenali peluang ini dilakkan dengan cara 

membagikan kuesioner kepada para responden dan melihat 

kapabilitas internal dari varian rasa dan bentuk otak – otak bandeng 

inovasi. Setelah itu diperoleh hasil yaitu peluang untuk dapat 
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melakukan inovasi otak – otak bandneg dengan varian rasa keju 

mozzarella dan balado serta bentuk kubus dan silinder serta tekstur 

halus – empuk yang mendapat respon terbaik dari para responden. 

3. Tahap Idea Evaluation 

Tahap idea evaluation adalah tahap untuk mengevaluasi ide 

– ide yang telah didapatkan sehingga mendapat satu ide yang 

nantinya akan dibuat menjadi produk inovasi. Ide – ide yang telah 

didapat pada tahap sebelumnya diselaraskan dengan kapabilitas 

varian rasa dan bentuk serta peluang, ide yang lolos adalah inovasi 

otak – otak bandeng dengan varian rasa keju mozzarella dengan 

bentuk kubus dan tesktur halus – empuk yang masuk pada tahap 

development. 

4. Tahap Development 

Tahap development adalah tahap pembuatan produk inovasi 

yang diawali dengan membuat design awal produk dan kemudian 

dibuat prototype lalu dilakukan uji reaksi pasar kepada para 

responden guna mengetahui respon dari para responden akan produk 

inovasi tersebut. Dikarenakan produk prototype  dianggap sudah 

cukup baik karena mendapat mayoritas respon yang baik dari 

responden, maka tidak perlu dilakukan perbaikan produk. 

 

 

 



80 
 

 

5. Tahap Commercialization 

Tahap commercialization adalah tahap komersialisasi 

produk kepasar, rencana komersilaisai dilakukan dengan cara 

memasarkan produk melalui media online yaitu facebook dan 

instagram dikarenakan media online tersebut menjadi cara yang 

paling di minati masyarakat dalam mengetahui informasi tentang 

produk tersebut. 
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  Saran 

Saran yang dapat diberikan antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Untuk packing sebaiknya berbahan dasar kertas misalnya kardus 

(bahan kertas), atau packing yang memungkinkan digunakan 

sebagai tempat otak – otak bandeng inovasi. 

2. Mencantumkan tanggal kadaluarsa dan kandungan gizi dari otak – 

otak bandeng inovasi. 

3. Harus terus dilakukan inovasi dari segi rasa seperti varian rasa 

rendang, rica – rica, semur, atau varian rasa lainnya yang 

memungkinkan digunakan sebagai varian rasa otak – otak bandeng 

sehingga muncul variasi rasa produk. 

4. Inovasi dari segi bentuk seperti bentuk bola – bola, atau varian 

bentuk lainnya yang memungkinkan digunakan sebagai variasi 

bentuk dari otak – otak bandeng inovasi. 

 

 

 

 


