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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses inovasi roti tawar dari sisi 
rasa, bentuk dan kemasan. Sampel pada penelitian ini adalah ibu – ibu rumah tangga 
yang pernah membeli roti tawar dan dalam satu bulan minimal membeli roti tawar 
sebanyak satu kali. Sampel pada penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik sampling 
yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik convenience sampling.            
Penelitian ini menggunakan jenis data primer.  Teknik Pengumpulan Data adalah 
Observasi dan Kuesioner.   Teknik Analisis Data menggunakan analisis deskriptif. 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses inovasi roti tawar dari sisi rasa, bentuk 
dan kemasan adalah sebagai berikut: (1) Tahap pertama: melihat peluang. Hasil dari 
identifikasi peluang yang diperoleh adalah sebagai berikut:  Pasar saat ini jenuh 
dengan roti tawar sekarang ini, Cara penyajian roti tawar saat ini dilakukan monoton 
dengan selai, mentega, mesies atau keju, Perlu dilakukan inovasi dalam variasi rasa 
roti tawar, Jenis olahan yang diinginkan konsumen adalah digoreng, Variasi rasa baru 
yang diinginkan adalah sayuran dan daging. Bentuk yang menarik menurut konsumen 
adalah bundar, Kemasan roti tawar yang saat ini beredar di pasaran sudah cukup 
menarik, (2) Tahap kedua: Mengeluarkan ide 

Dari tahap ini dapat diperoleh output sebagai berikut: Desain kemasan yang 
menarik adalah yang berasal dari dus atau karton, olahan roti tawar yang menarik 
adalah digoreng, Rasa yang disukai adalah manis, Tekstur yang disukai adalah renyah 
atau lembut, Cara penyajian yang disukai adalah goreng,  Pemasaran yang efektif 
adalah melalui toko, supermarket atau warung. (3)  Tahap ketiga: Mengkaji ide. Dari 
hasil mengkaji ide yang disesuaikan dengan kapabilitas diperoleh hasil sebagai 
berikut:  Cara mengkaji ide adalah dengan melakukan  observasi pada sejumlah toko 
dan pengamatan, dimana jenis inovasi roti goreng ini masih belum ada di pasaran. 
Ada beberapa alasan responden menyukai roti tawar goreng dengan isi daging rebung 
: rasa yang gurih dan renyah, menyukai rasanya, rasanya lebih mantab, rasanya tidak 
membosankan, rasanya enak, lebih menarik.  Dari desain awal yang dibuat kemudian 
dilakukan uji pasar ternyata responden memiliki tanggapan positif atau baik terhadap 
inovasi roti baru ini.  Oleh sebab itu tidak diperlukan perbaikan desain dan roti ini 
menjadi desain akhir yaitu “U-Niques Bread”. (4) Tahap keempat: Implementasi: 
Dari desain akhir maka dilakukan implementasi untuk desain akhir produk inovasi 
“U-Niques Bread”.  Cara atau proses pemasaran (komersialisasi) untuk promosi 
sebaiknya dilakukan dengan menitipkan ke supermarket, toko maupun warung karena 
personal selling menurut responden kurang efektif. 

sebaiknya inovasi roti tawar ”U-Niques Bread” yang ditinjau dari segi rasa, 
bentuk dan kemasan dapat direalisasikan untuk mengatasi kejenuhan pasar atau 
konsumen selama ini terhadap roti tawar. 
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