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BAB IV 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

       Berdasar pada hasil dan pembahasan analisis sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa proses inovasi varian mie organik pada kedai Love 

Mie Semarang adalah sebagai berikut : 

5.1.1 Tahap Pertama : Idea Evaluation 

      Tahap ini adalah tahap menghasilkan dan menampung segala ide 

inovasi. Cara yang digunakan pada tahap ini adalah melakukan pengamatan 

varian mie organik yang ada di internet dan melakukan pembagian kuesioner pada 

20 responden. Dari pembagian kuesioner tersebut didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

a. Perlunya dilakuan inovasi varian pada mie organik. 

b. Adanya ketertarikan untuk membeli produk inovasi varian mie organik. 

c. Selain bahan campuran yang disarankan oleh peneliti, responden juga 

memberikan saran yaitu apel dan rempah. Sedangkan untuk bahan campuran 

matcha menjadi pilihan dengan jumlah tertinggi dari responden. 

 

5.2.2 Tahap Kedua : Opportunity Recognition 

      Tahap ini adalah tahap untuk melihat peluang dan kesempatan yang 

ada dalam mewujudkan ide inovasi. Cara yang digunakan pada tahap ini adalah 

membagikan kuesioner kepada responden, sehingga didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

a.   Bahan campuran matcha dan kopi menjadi bahan campuran dengan tingkat 

tertinggi yang dipilih oleh responden untuk dijadikan sebagai varian baru pada 

mie organik.  
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b. Kemasan paperbox kotak panjang dan paperbox bowl menjadi dua pilihan 

teratas oleh responden. Kemasan yang simple dan tidak mudah tumpah menjadi 

alasannya. 

 

5.3.3 Tahap Ketiga : Idea Evaluation 

                  Tahap ini adalah tahap untuk mengevaluasi kembali ide yang sudah 

didapatkan. Cara yang digunakan pada tahap ini adalah dengan membuat 

prototype dari dua ide tertinggi yaitu varian matcha dan kopi, serta menghitung 

HPP dari produk untuk mengetahui biaya pembuatan produk tersebut. Kemudian 

dilakukan pembagian kuesioner untuk responden dan memberikan sample produk, 

supaya responden memilih satu dari dua ide yang ada. Hasil dari pembagian 

kuesioner dan sample tersebut yaitu mie organik varian kopi menjadi varian yang 

paling diminati, dengan kemasan paper box kotak panjang. 

 

5.3.4 Tahap Keempat : Development 

      Tahap ini merupakan tahap pengembangan dari ide yang sudah 

didapatkan. Di tahap ini dilakukan kembali pembagian kuesioner untuk 

mendapatkan pendapat seputar cita rasa, kemasan, dan produk. Sehingga hasil 

yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

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. 
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5.3.5 Tahap kelima : Tahap Commercialization 

          Tahap commercialization merupakan tahap terakhir yang dilakukan, 

dimana di tahap ini berisi tentang rencana pemasaran untuk produk mie organik 

Kedai Love Mie Semarang. Pembagian kuesioner kembali dilakukan dan 

mendapatkan hasil sebagai berikut : 

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. 

 

5.2  Saran  

         Saran yang diberikan antara lain adalah : 

a. Terus melakukan inovasi pada mie organik dari segi apapun, misal dari 

segi varian; topping; ataupun tampilan. Hal ini untuk menjaga eksistenssi kedai 

Love Mie di kalangan masyarakat. 

b. Lebih gencar dalam melakukan promosi supaya makin banyak lagi 

masyarakat yang mengetahui keberadaan kedai Love Mie.  

  


