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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran umum responden  

       Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner dilakukan kepada  Kuesioner ini 

dilakukan untuk mengetahui inovasi dan keinginan dari responden akan varian 

mie organik pada kedai Love Mie Semarang. Gambaran umum responden 

meliputi usia, jenis kelamin, dan profesi. 

4.1.1  Gambaran Umum Responden berdasarkan Usia  

        Diperoleh gambaran umum responden berdasarkan usia, adalah 

sebagai berikut :   

Tabel 4. 1 Gambaran Umum Responden berdasarkan usia 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Usia  

a. 19-25  tahun 

b. 26-32 tahun 

c. 33-40 tahun 

 

9 

4 

7 

 

45 

20 

35 

Total 20 100 

                Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan kepada responden, 

maka diketahui bahwa usia responden termuda adalah 18 tahun dan usia 

responden tertua adalah 40 tahun.  
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4.1.2 Gambaran Umum Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

              Diperoleh gambaran umum berdasarkan jenis kelaminnya adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 2Gambaran Umum Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah Persentase 

(orang) (%) 

Perempuan 11 55 

Laki-laki 9 45 

Total 20 100 

                Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas, maka disimpulkan bahwa mayoritas 

responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 11 responden.(55%). 

Berikut adalah hasil tabulasi silang antara usia dengan jenis kelamin responden : 

Tabel 4. 3Tabulasi Silang antara Usia dengan Jenis Kelamin 

 Usia 
Total 

19-25 26-32 33-40 

Jenis 

Kelamin 
Laki-laki 

3 2 4 9 

33.33% 22.22% 44.44% 100% 

Jenis 

Kelamin 
Perempuan 

6 2 3 11 

54.54% 18.18% 27.27% 100% 

Total 
9 4 7 20 

45.0% 20.0% 35.0% 100.0% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Dari tabel diatas didapatkan hasil bahwa mayoritas responden merupakan 

perempuan dengan total responden 11 orang (100%) dan memiliki 3 kelas usia 

yaitu pada rentang usia 19-25 tahun terdapat 6 responden (54.55%), pada rentang 

usia 26-32 tahun terdapat 2 responden (18.18%), dan rentang usia 33-40 tahun 

terdapat 3 responden (27.27%). Sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-

laki memiliki 3 kelas usia yaitu pada rentang usia 18-25 tahun terdapat 3 
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responden (33.3%), pada rentang usia 26-32 tahun terdapat 2 responden (22.22%), 

dan rentang usia 33-40 tahun terdapat 4 responden (44.44%). 

4.1.3 Gambaran Umum Responden berdasarkan Profesi 

         Diperoleh gambaran umum responden berdasarkan profesinya 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 4Gambaran Umum Responden berdasarkan Profesi 

Keterangan  Jumlah  

(orang) 

Persentase 

(%) 

Profesi : 

a. Wirausaha 

b. Karyawan Swasta 

c. Mahasiswa 

d. Ibu Rumah Tangga 

 

2 

8 

9 

1 

 

10 

40 

45 

5 

 20 100 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Dari tabel diatas diperoleh data bahwa mayoritas profesi responden 

adalah mahasiswa  dengan jumlah sebanyak 9 orang (45%). Kemudian responden 

dengan profesi karyawan swasta sejumlah 8 orang (40%), profesi wirausaha 

sejumlah 2 orang(10%), dan jumlah responden terkecil yaitu pada profesi ibu 

rumah tangga sebanyak 1 orang(5%). Berikut ini merupakan hasil tabulasi silang 

antara jenis kelamin dengan pekerjaan responden antara lain sebagai berikut : 
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Tabel 4. 5Tabulasi Silang antara Jenis Kelamin dengan Profesi 

 

Profesi 

Total Wira 

usaha 

Karyawa

n 
Mahasiswa 

Ibu 

R.T. 

Jenis 

Kelamin 

Laki-

laki 

2 4 3 0 9 

22.2% 44.44% 33.3% 0.0% 100.0% 

Peremp

uan 

0 4 6 1 11 

0.0% 36.36% 54.55% 
9.09

% 
100.0% 

Total 
2 8 9 1 20 

10.0% 40.0% 45.0% 5.0% 100.0% 

    Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan dari hasil tabulasi diatas responden berjenis kelamin laki-

laki dibagi dengan 3 kelas profesi yaitu wirausaha dengan jumlah responden 2 

orang(22.2%), profesi karyawan swasta dengan jumlah responden 4 

orang(44.4%), dan profesi mahasiswa dengan jumlah responden 3 orang(33.3%). 

Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan dibagi dengan 3 kelas profesi 

yaitu karyawan swasta dengan jumlah responden 4 orang(36.36%), profesi 

mahasiswa dengan jumlah responden 6 orang(54.55%), dan profesi yang terakhir 

adalah ibu rumah tangga dengan jumlah responden sebanyak 1 orang(9.09 %). 

4.1.4 Gambaran Umum Responden berdasarkan pernah 

Mengkonsumsi Mie organik  

  Diperoleh gambaran umum responden berdasarkan pernah 

mengkonsumsi mie organik yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Gambaran Umum Responden berdasarkan pernah Mengkonsumsi 

Mie Organik 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Pernah mengkonsumsi mie 

organik : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

20 

0 

 

 

100 

0 

Total 20 100 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

    Berdasarkan tabel diatas keseluruhan responden dengan jumlah 20 

orang(100%) sudah pernah mengkonsumsi mie organik. 

 

4.1.5  Gambaran Umum Responden berdasarkan Mengkonsumsi Mie 

Organik dalam satu bulan terakhir  

               Diperoleh gambaran umum responden berdasarkan mengkonsumsi 

mie daam satu bulan terakhir yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4. 7 Gambaran Umum Responden berdasarkan Mengkonsumsi  

Mie Oganik dalam satu bulan terakhir 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Mengkonsumsi mie organik 

dalam satu bulan terakhir : 

c. Ya 

d. Tidak 

 

 

20 

0 

 

 

100 

0 

Total 20 100 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel diatas didapat hasil bahwa keseluruhan responden 

mengkonsumsi mie organik dalam satu bulan terakhir yaitu sebanyak 20 

responden (100%). 

4.1.6   Gambaran Umum Responden berdasarkan Keinginan Akan 

Adanya Inovasi pada Mie Organik  

       Diperoleh gambaraan umum responden berdasarkan keinginan akan 

adanya inovasi pada mie organik yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4. 8 Gambaran Umum Responden berdasarkan Keinginan akan 

Inovasi pada Mie Organik 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Menginginkan akan adanya 

inovasi pada mie organik : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

20 

0 

 

 

100 

0 

 Total 20 100 

  Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan ressponden dengan jumlah 20 

orang(100%) menginginkan adanya inovasi pada mie organik. 

4.1.7 Gambaran Umum Responden berdasarkan Keseringan 

mengkonsumsi mie dalam satu bulan 

      Diperoleh gambaran umum responden berdasarkan keseringan 

mengkonsumsi mie dalam satu bulan yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4. 9 Gambaran Umum Responden berdasarkan Keseringan 

Mengkonsumsi Mie dalam satu bulan 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Seberapa sering mengkonsumsi mie 

dalam satu bulan : 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. >2 kali 

 

 

0 

12 

8 

 

 

0 

60 

40 

Total 20 100 

   Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas mayoritas responden mengkonsumsi mie 

dalam satu bulan sebanyak 2 kali berjumlah 12 orang (60%), dan responden 

lainnya mengkonsumsi mie dalam satu bulan sebanyak >2 kali berjumlah 8 orang 

(40%). 

 

4.2  Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

       Pada bagian ini, akan dianalisis mengenai inovasi varian mie organik 

berdasarkan  5 tahap inovasi yang terdiri dari: idea generation, opportunity 

recognition, idea evaluation, development, commercialization. 

4.2.1 Idea Generation 

         Di tahap idea generation dilakukan proses penggalian ide tentang 

inovasi yang akan dilakukan pada mie organik dari segi variannya. Hal tersebut 

dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada 20 responden dengan 

kriteri berumur 18-40 tahun dan mengkonsumsi mie organik setidaknya 2 kali 

dalam sebulan di Kedai Love Mie Semarang. Maka diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. 10 Hasil Kuesioner Tahap Idea Generation 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Inovasi mie organik perlu dilakukan: 

a.       Ya 

b.      Tidak 

  
20 100 

0 0 

Total 20 100 

Varian mie organik masih sedikit 

jumlahnya: 

a.       Ya 

b.      Tidak 

   

 

15 

 

 

75 

5 25 

  Total 20 100 

Jika dilakukan inovasi varian mie 

organik akan tertarik membeli : 

a.       Ya 

b.      Tidak 

  
  
 

20 

 

100 

0 0 

  
Total 20 100 

Bahan campuran yang dipilih untuk 

melakukan inovasi varian mie organik: 

a.Kopi 

b.Matcha 

c.Pumpkin 

d.Saran lain 

 

  
 

6 

 

30 

7 35 

5 25 

2 10 

  
Total 20 100 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasar tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan 

responden dengan jumlah 20 orang (100%) mengiyakan bahwa inovasi varian mie 

organik perlu dilakukan, dan tertarik untuk membeli jika dilakukan inovasi varian 

mie organik. Mengenai jumlah varian mie organik saat ini, 15 orang (75%) 

responden menyatakan bahwa jumlah varian mie organik saat ini masih sedikit, 

sedangkan 5 orang (25%) responden menyatakan bahwa jumlah varian mie 

organik saat ini tidak sedikit. Kemudian bahan campuran matcha sebagai inovasi 

varian mie organik menjadi pilihan terbanyak bagi responden yaitu dengan jumlah 

7 orang (35%),  diikuti bahan campuran kopi yang dipilih oleh 6 orang (30%), 
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bahan campuran pumpkin yang dipilih oleh 5 orang (25%),  dan saran lain dari 2 

orang responden (10%). 

Maka kesimpulan yang didapatkan dari data tersebut adalah : 

a. Responden merasa bahwa inovasi varian mie organik perlu untuk dilakukan 

b. Mayoritas responden merasa jumlah varian mie organik saat ini masih sedikit 

jumlahnya. 

c.  Responden akan tertarik untuk membeli jika dilakukan inovasi pada varian 

mie organik. 

d. Bahan campuran matcha menjadi pilihan terbanyak dari para responden. 

 

4.2.2 Opportunity Recognition 

    Opportunity recognition ini merupakan tahap kedua didalam sebuah 

proses inovasi menurut Luecke (2003). Di tahap ini bertujuan untuk mendapatkan 

alternatif varian mie organik dan kemasan yang diinginkan. Maka untuk 

mendapatkan hasil tersebut dilakukan pembagian kuesioner kepada 20 responden 

dengan rentang usia 18-40 tahun dan mengkonsumsi mie organik sebanyak 

minimal 2 kali dalam sebulan di Kedai Love Mie Semarang, dan berikut hasilnya 

: 
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Tabel 4. 11 Hasil Kuesioner Tahap Opportunity Recognition 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persenta

se (%) 

Masyarakat akan lebih tertarik pada 

bahan campuran : 

a. Kopi 

b. Matcha 

c. Pumpkin 

d. Saran lain 

 

 

6 

7 

5 

2 

 

 

30 

35 

25 

10 

Total 20 100 

Kemasan yang memudahkan ketika 

mengkonsumsi mie organik : 

a. Paper Box Kotak Panjang 

b. Paper Box Bowl 

c. Paper Box Kotak Kecil 

 

 

9 

8 

3 

 

 

45 

40 

15 

Total 20 100 

Alasan memilih kemasan : 

a. Lebih simple 

b. Tidak mudah tumpah 

c. Mudah dibawa-bawa 

 

11 

5 

4 

 

55 

25 

20 

Total 20 100 

                 Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa bahan campuran matcha menjadi 

pilihan terbanyak oleh reponden yaitu sebanyak 7 orang memilih matcha sebagai 

bahan campuran (35%), kemudian diikuti oleh bahan campuran kopi sebanyak 6 

orang (30%) yang memilih bahan tersebut, bahan campuran pumpkin sebanyak 5 

orang  (25%) yang memilih, dan yang terakhir adanya saran lain dari 2 orang 

(10%) responden. Selain bahan campuran ada beberapa ide tentang kemasan 

untuk mie organik yang dibungkus. 9 responden (45%) memilih paperbox kotak 

panjang, 8 responden (40%) memilih paperbox bowl, dan 3 responden (15%) 

memilih paper box kotak kecil. Pemilihan kemasan oleh responden ini didasarkan 

oleh alasan yang mereka pilih, yaitu sebanyak 11 responden (55%) memilih 

kemasan yang lebih simple, kemudian 5 responden (25%) memilih kemasan yang 

tidak mudah tumpah, dan 4 responden (20%) terakhir memilih kemasan yang 

mudah dibawa-bawa. 



 
  

31 
 
 
 

Maka dari hasil tersebut akan dipilih 2 ide dengan peringkat tertinggi 

karena dirasa sudah cukup mewakili jumlah terbanyak dari dari suara responden 

dalam proses melakukan inovasi varian mie organik. Dimana nantinya 2 ide 

tersebut akan dievaluasi lebih lanjut di tahap Idea Evaluation. Dan berikut adalah 

ide dengan peringkat tertinggi : 

Tabel 4. 12 Hasil Ide dari Segi Bahan Campuran Tertinggi 

 

                      Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

                Tabel 4. 13 Hasil Ide dari Kemasan Mie Organik Tertinggi  

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 
Persentase (%) 

Paperbox Kotak Panjang 9 45 

Paperbox Bowl 8 40 

                       Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

Maka kesimpulan yang didapat dari data tersebut adalah : 

a. Bahan campuran matcha menjadi pilihan dengan jumlah tertinggi, serta 

peringkat kedua adalah bahan campuran kopi. Maka dua ide tersebut yang 

akan dievaluasi lebih lanjut untuk menemukan satu ide inovasi untuk 

dikomersialkan. 

b. Paperbox kotak panjang merupakan kemasan dengan peringkat tertinggi yang 

dipilih oleh responden. 

c. Alasan responden dalam memilih kemasan yaitu kemasan yang simple. 

  

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 
Persentase (%) 

Matcha 7 35 

Kopi 6 30 
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4.2.3 Idea Evaluation 

        Pada tahap ketiga yaitu idea evaluation, dimana ide-ide yang sudah 

disaring di tahap sebelumnya akan dievaluasi kembali hingga menjadi satu ide 

yang siap untuk direalisasikan. Peneliti akan membuat prototype dari dua pilihan 

ide bahan campuran tertinggi yang dipilih oleh respoden sebelumnya, dan 

prototype akan dijadikan sebagai sampel untuk responden memilih salah satu dari 

kedua ide yang ada. Berikut adalah tahapan dalam pembuatan prototype : 

Alat dan Bahan : 

a.  Tepung Terigu  

b. Telur Bebek  

c. Wadah pencampur/Baskom  

d. Minyak  

e. Kopi 

f. Mesin Gilingan Mie 

g. Mentega cair 

h. Air Mineral 

i. Bubuk Matcha 
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Gambar 2. 3 Bahan Mie Organik 
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Gambar 2. 4 Mie organik varian kopi dan matcha 

 

         

 

 

Gambar 2. 5G Gambar Responden  
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1. Prototype Pertama : Bahan Campuran Kopi 

a. Langkah Pertama 

      Langkah awal adalah menyiapkan semua bahan dan dicampur menjadi 

satu. Bahan yang dibutuhkan disini adalah tepung terigu, mentega cair (yang 

sudah dipanaskan), telur bebek 3 butir, garam secukupnya, minyak satu sendok 

makan, air mineral secukupnya, dan bubuk kopi secukupnya. 

b. Langkah Kedua 

     Bahan yang sudah dicampur menjadi satu dan diaduk menggunakan 

tangan hingga adonan menjadi kalis. Pengadukan cukup membutuhkan waktu 

yang lama karena untuk mencapai adonan yang kalis tersebut. 

c. Langkah Ketiga 

     Adonan yang sudah kalis digiling dengan menggunakan mesin gilingan 

mie hingga terbentuk bentuk mie yang diinginkan. 

d. Langkah Keempat 

     Mie ditimbang dengan ukuran 100gram, dan disimpan di dalam mesin 

freezer. Sedangkan mie yang akan dijual dimasak dengan cara merebus air hingga 

mendidih, dan memasukkan mie tersebut hingga matang. 

e. Langkah Kelima 

     Menata mie yang sudah matang ke dalam piring, kemudian diberi sawi 

yang sudah direbus, dan topping ayam yang sudah dimasak sebelumnya. 

 

2. Prototype Kedua : Bahan Campuran Matcha  

a. Langkah Pertama 

     Langkah awal adalah menyiapkan semua bahan dan dicampur menjadi 

satu. Bahan yang dibutuhkan disini adalah tepung terigu, mentega cair (yang 

sudah dipanaskan), telur bebek 3 butir, garam secukupnya, minyak satu sendok 

makan, air mineral secukupnya, dan bubuk matcha secukupnya. 
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b. Langkah Kedua 

    Bahan yang sudah dicampur menjadi satu dan diaduk menggunakan tangan 

hingga adonan menjadi kalis. Pengadukan cukup membutuhkan waktu yang lama 

karena untuk mencapai adonan yang kalis tersebut. 

c. Langkah Ketiga 

     Adonan yang sudah kalis digiling dengan menggunakan mesin gilingan 

mie hingga terbentuk bentuk mie yang diinginkan. 

d. Langkah Keempat 

    Mie ditimbang dengan ukuran 100gram, dan disimpan di dalam mesin 

freezer. Sedangkan mie yang akan dijual dimasak dengan cara merebus air hingga 

mendidih, dan memasukkan mie tersebut hingga matang. 

e. Langkah Kelima 

     Menata mie yang sudah matang ke dalam piring, kemudian diberi sawi 

yang sudah direbus, dan topping ayam yang sudah dimasak sebelumnya. 

 

Perhitungan biaya untuk  prototype mie organik varian baru per satu mie 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 14 Harga Bahan Dasar Mie Organik (Matcha) 

Bahan Jumlah Harga 

Tepung Terigu 1kg Rp 13.000,00 

Telur Bebek 3 butir Rp 6.000,00 

Minyak Goreng  5ml Rp 150,00 

Garam  5gr Rp 160,00 

Mentega  2sch kecil Rp 2.000,00 

Bubuk Matcha 20gr Rp 12.000,00 

Air Mineral 1000ml Rp 1.875,00 

Total Rp 35.185,00 

Meghasilkan 18 pack mie organik seberat 

100gr 
Rp 1.955,00 
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Tabel 4. 15 Harga Bahan Dasar Kopi 

Bahan Jumlah Harga 

Tepung Terigu 1kg Rp 13.000,00 

Telur Bebek 3 butir Rp 6.000,00 

Minyak 5ml Rp 150,00 

Garam 5gr Rp 160,00 

Mentega 2sch kecil Rp 2.000,00 

Bubuk Kopi HItam 1sch Rp 2.000,00 

Air Mineral  1000ml Rp 1.875,00 

Total Rp 25.185,00 

Meghasilkan 18 pack mie organik seberat 

100gr 
Rp 1.400,00 

 

Tabel 4. 16 Harga Bahan Dasar Pelengkap Mie Siap Saji 

Bahan Harga 

Ayam  Rp 1.700,00 

Sawi Sendok Rp 840,00 

Bumbu Racik Rp 730,00 

Minyak Wijen Rp 260,00 

Minyak Tape Rp 390,00 

Kuah  Rp 548,00 

Paper box kotak Rp 1.500,00 

Total Rp 5.578,00 

 

Tabel 4. 17 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Keterangan 
Jumlah 

(Orang) 
Gaji/bulan(26 hari) Gaji/hari 

Tenaga 

Produksi 

1 Rp 1000.000,00 Rp 38.461,00 
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Tabel 4. 18 Biaya Overhead Produksi 

Keteran

gan  

Satuan  Harga 

(Rp) 

Rincian 

Perhitungan  

Total/hari 

LPG 3kg 18.000 4 hari pakai  

( 18.000,00 : 4) 

Rp 4.500,00 

Listrik   50.000 5 hari pakai  

( 50.000,00 : 5) 

Rp 10.000,00 

Total  Rp 14.500,00 

 

 

Perhitungan HPP 

“INOVASI VARIAN MIE ORGANIK PADA KEDAI LOVE MIE 

SEMARANG” 

Tabel 4. 19 HPP Bahan Campuran Matcha 
HPP 18 porsi mie  Rp 188.730,00 

HPP per porsi mie Rp 10.485,00 

Keterangan : 

Jumlah HPP                 = biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya over head 

Jumlah HPP                 = (35.185 + 100.404) + 38.641 + 14.500 = Rp 188.730,00 

HPP per porsi mie        = jumlah HPP : jumlah produk mie  per  produksi 

HPP per porsi mie        = 188.730 : 18 = Rp 10.485 

Tabel 4. 20 HPP Bahan Campuran Kopi 
HPP 18 porsi mie  Rp 178.730,00 

HPP per porsi mie Rp 9.930 
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Keterangan : 

Jumlah HPP   = biaya bahan baku + biaya tenaga kerja +  

      biaya  overhead 

Jumlah HPP     = (25.185+ 100.404) + 38.641 + 14.500 

    = Rp 178.730,00 

HPP per porsi mie     = jumlah HPP : jumlah produk mie per  

        Produksi 

HPP per porsi mie     = 178.730 :18  

     = Rp 9.930 

Harga Jual/porsi mie = Rp 19.000,00 ( diambil dari laba 90%) 

Untuk mengetahui bagaimana respon dari masyarakat akan inovasi varian 

mie organik maka akan dilakukan pembagian kuesioner kepada 20 responden 

yang merupakan konsumen kedai Love Mie Semarang dengan usia 18- 60 tahun, 

dan minimal sudah pernah mengkonsumsi mie organik sebanyak 2 kali di kedai 

Love Mie Semarang. 

Maka berikut ini adalah hasil yang didapatkan : 

Tabel 4. 21 Hasil Kuesioner Tahap Idea Evaluation 
Keterangan Jumlah  

(orang) 

Persentase 

(%) 

Berdasarkan dua sampel variasi jenis 

mie organi yang ada, varian mana 

yang anda suka : 

a. Kopi 

b. Matcha 

 

 

 

11 

9 

 

 

 

55 

45 

Total  20 100 

Berdasarkan dua kemasan yang ada, 

menurut anda kemasan mana yang 

paling mudah bagi masyarakat : 

a. Paper Box Bowl 

b. Paper Box Kotak Panjang 

 

 

 

 

7 

13 

 

 

 

 

35 

65 

Total  20 100 

               Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel hasil kuesioner idea generation di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa inovasi varian mie organik jenis Kopi menjadi inovasi yang 

disukai oleh responden dengan total 11 responden (55%). Sedangkan inovasi 

varian mie organik jenis matcha disukai oleh 9 responden (45%). Kemudian dari 

segi kemasannya, paper box kotak panjang lebih banyak dipilih dengan alasan 

mudah digunakan dengan total 13 responden (65%) yang memilih. Dan sisanya 

yaitu 7 responden (35%) memilih paper box bowl. 

Kesimpulan yang didapat dari data diatas adalah : 

a. Mie organik  varian kopi menjadi varian yang akan dikomersialkan, karena 

sebagian  besar responden memilih mie organik varian kopi. 

b. Kemasan untuk produk mie menggunakan paperbox kotak panjang. 

 

4.2.4 Development 

        Selanjutnya tahap yang ke empat adalah development, yaitu tahap 

mengembangkan produk. Disini peneliti akan melakukan pembagian kuesioner 

kembali untuk menanyakan tentang pendapat responden akan produk inovasi 

yang siap untuk diperjualbelikan. Pertanyaan yang diajukan mengenai citarasa 

dari produk, bayangan responden akan produk inovasi, dan beberapa hal lainnya. 

Maka berikut adalah hasil yang didapatkan : 
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Tabel 4. 22 Hasil Kuesioner Tahap Development 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persen

tase 

(%) 

Menurut anda cita rasa dari mie organik varian kopi 

tersebut sudah sesuai dengan cita rasa masyarakat 

Indonesia : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

100 

0 

Total 20 100 

Menurut anda produk inovasi mie organik ini 

rasanya enak : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

20 

0 

 

 

100 

0 

Total 20 100 

Inovasi mie organik tersebut sudahkah sesuai 

dengan apa yang anda bayangkan : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

11 

9 

 

 

55 

45 

Total 20 100 

Apakah anda menyukai produk inovasi mie organik 

ini : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

20 

0 

 

 

100 

0 

Total 20 100 

Apakah kemasan dan isi dari produkk ini sudah 

sesuai dengan harapan anda, dan menurut anda 

cocok untuk dipasarkan : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

100 

0 

Total 20 100 

               Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil bahwa seluruh responden 

dengan total 20 responden (100 %) merasa bahwa produk inovasi mie organik 

sudah sesuai dengan cita rasa masyarakat Indonesia, produk inovasi mie organik 

memiliki rasa yang enak, kemasan dan isi dari isi dari produk inovasi mie organik 

sudah sesuai harapan dari responden, produk inovasi mie organik cocok untuk 

dipasarkan, dan mereka menyukai produk inovasi mie organik ini. Kemudian  

hasil dari pertanyaan mengenai sesuaikah produk inovasi mie organik dengan apa 



 
  

42 
 
 
 

yang dibayangkan responden yaitu, terdapat 11 responden (55%) merasa produk 

sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. 

Kesimpulan yang didapat dari data diatas adalah : 

a. Cita rasa dari mie organik varian kopi tersebut sudah sesuai dengan cita rasa 

masyarakat Indonesia. 

b. Mie organik varian kopi memiliki rasa yang enak namun ada sedikit rasa pahit 

dari kopi yang terasa. Maka hal inilah yang akan dikembangkan kembali untuk 

menyamarkan rasa pahit pada mie organik varian kopi sebelum dipasarkan 

c. Kemasan dan isi dari mie organik varian kopi sudah sesuai harapan 

responden. 

 

4.2.5 Commercialization 

         Commercialization merupakan tahap terakhir dari sebuah proses 

inovasi. Peneliti akan melakukan kembali pembagian kuesioner kepada 

responden. Dimana responden dalam penelitian ini adalah konsumen Love Mie 

yang  dalam satu bulan mengkonsumsi mie organik dan minimal sudah pernah 

mengkonsumsi mie organik sebanyak 2 kali di kedai Love Mie Semarang. 

Responden yang dipilih berusia 18-40 tahun. Pertanyaan yang diajukan kepada 

responden seputar media yang tepat untuk memperluas pengenalan masyarakat 

akan produk-produk mie organik di Love Mie. 
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Maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 23 Hasil Kuesioner Tahap Commercialization 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Menurut  anda, media yang memungkinkan 

anda untuk mengetahui keberadaan produk dari 

Love Mie : 

a. Media Sosisal 

b. Spanduk 

c. Selebaran 

 

 

 

17 

3 

0 

 

 

 

85 

15 

0 

Total 20 100 

Menurut anda Go-Food merupakan media yang 

tepat sebagai salah satu sarana pernjualan 

produk Love Mie Semarang : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

20 

0 

 

 

 

100 

0 

Total 20 100 

Menurut anda mengikuti bazar makanan akan 

lebih menunjang produk Love Mie Semarang 

lebih dikenal masyarakat : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

14 

6 

 

 

 

70 

30 

Total 20 100 

         Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial 

merupakan alat yang paling tepat untuk mempromosikan produk dari kedai Love 

Mie Semarang, karena total 17 responden (85%) memilih media sosial 

dibandingkan spanduk atau selebaran. Kemudian pemilihan Go-Food menjadi 

salah satu sarana penjualan dari produk Love Mie dianggap tepat oleh seluruh 

responden. Dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan bazar makanan akan 

menunjang produk Love Mie lebih dikenal masyarakat, mendapat respon positif 

dari 14 responden (70%), sedangkan sisanya merasa kegiatan bazar makanan 

dirasa tidak efektif untuk menujang produk Love Mie lebih dikenal masyarakat. 
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Kesimpulan yang didapat dari data diatas adalah : 

a. Media paling tepat untuk mengenalkan Love Mie kepada masyarakat adalah 

media sosial. 

b. Go-food merupakan sarana yang tepat untuk melakukan penjualan produk 

Love Mie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


