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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses inovasi variasi rasa bakso 
ikan mayus.  Sampel pada penelitian ini adalah konsumen bakso dengan tingkat 
konsumsi bakso minimal satu kali dalam seminggu atau empat kali dalam sebulan, 
menyukai minimal dua jenis bakso, dan berdomisili di kota Semarang.  Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan jenis data primer.  Teknik Pengumpulan Data adalah 
Observasi dan Kuesioner.   Teknik Analisis Data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif.     

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan inovasi, tahap pertama yaitu 
dengan melakukan pencarian gagasan dengan cara observasi pada penjual bakso 
dikota Semarang, hasil dari observasi diketahui jika bakso yang dijual dipasar 
memiliki persamaan yang relatif tinggi yaitu berbahan dasar daging sapi, ikan 
kakap, ayam, dan udang, dan disajikan dengan cara langsung menggunakan kuah 
kaldu atau sebagai bahan pelengkap makanan lain. Dari hasil observasi tersebut 
maka muncul ide dari pemikiran sendiri untuk membuat bakso baru berbahan 
dasar ikan mayus dan disajikan dengan cara digoreng saja tanpa menggunakan 
kuah kaldu.   

Tahap kedua adalah membuat desain awal bakso ikan mayus, hasil dari tahap 
ini adalah desain awal bakso ikan mayus yang siap diuji. Tahap ketiga adalah 
menguji desain awal bakso ikan mayus kepada konsumen, dari hasil pengujian 
diketahui desain awal bakso ikan mayus sudah sesuai dengan selera konsumen 
sehingga dapat dilanjutkan pada tahap produk akhir. Tahap terakhir adalah produk 
akhir, dalam tahap ini dilakukan perbaikan-perbaikan pada desain bakso ikan 
mayus dan juga dilakukan analisis spesifikasi terakhir bakso ikan mayus yang 
tentunya sudah sesuai dengan selera konsumen dan siap dipasarkan. Spesifikasi 
akhir bakso ikan mayus adalah bakso disajikan dengan cara digoreng saja tanpa 
kuah kaldu dan berbentuk bulat. Untuk teknik pemasaran yang tepat untuk 
memasarkankan bakso ikan mayus adalah world of mouth marketing, karena 
teknik pemasaran ini efektif, efisien dan cepat.  

Hasil dari penelitian ini adalah produk bakso baru yang berbahan dasar ikan 
mayus dan disajikan dengan cara digoreng saja tanpa menggunakan kuah kaldu.  

Saran untuk bentuk dapat diberi variasi kembali misal dibentuk menjadi 
bentuk segitiga, bentuk bintang, dan berbagai bentuk lainnya melalui alat pecetak 
makanan. 
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