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ABSTRAK 

 

Hasnah Husaini. 2019. Manajemen Inovasi Dan loyalitas Konsumen UD. Hasby 

Mlarak Ponorogo. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Said Abadi,Lc, M.A. 

Kata Kunci: Manajemen Inovasi, Loyalitas   Konsumen.  

 

UD Hasby adalah suatu usaha yang bergerak dibidang 

konveksi/garment yang didirikan oleh bapak Thohir pada tanggal 30 Mei 

1993. Selama berdirinya usaha tersebut UD Hasby mengalami jatuh bangun 

dalam menjalankan usahanya. Salah satunya yaitu perubahan manajemen 

yang menyebabkan menurunnya omset penjualan UD Hasby hingga 15% 

pada tahun 2018.UD Hasby terus memperbaiki perusahaannya hingga dapat 

mengembalikan omset penjualannya hingga 100% sampai saat ini. Dari latar 

belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi: bagaimana 

perubahan manajemen UD Hasby di bawah pimpinan yang baru dan 

bagaimana loyalitas konsumen UD Hasby dengan perubahan manajemen 

tersebut. 

 Metode peneltian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Adapun jenis penelitian yang penelitian tersebut termasuk penelitian 

lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara, Observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu:  

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji 

Credibility (Validitas Interval), Transfersbility (Validitas Eksternal), 

Dependability (Realibilitas), dan confirmability (Obyektivitas).  

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen inovasi 

pada UD Hasby ditunjukkan: tempat, SDM, modal, peralatan, sistem jam 

kerja, konsumen, dan struktur organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen dengan setelah perubahan manajemen 

yaitu: kualitas produk, kemudahan dan kenyamanan konsumen dalam 

pembelian, kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Faktor lain yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen dengan perubahan manajemen yaitu: 

bonus dan ramah. Dan faktor yang paling dominan dalam perubahan 

manajemen yaitu kualitas produk.   
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini menjadikan dunia usaha berkembang dengan 

sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan terbukanya persaingan yang ketat di 

segala bidang termasuk dunia bisnis. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh 

dengan persaingan, karena bisnis merupakan kegiatan usaha yang mempunyai 

peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat salah satu 

tantangan terbesar dalam dunia bisnis saat ini adalah menciptakan dan 

mempertahankan kepercayaan, kepuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan. 

Karena, tidak ada perusahaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang 

tanpa adanya kepuasan dan loyalitas dari pelanggan.
1
 

Untuk memenangkan persaingan, setiap perusahaan harus 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan para konsumen atau pelanggan serta 

berusaha memenuhi harapan mereka, sehingga mempu memberikan kepuasan 

kepada pelanggan sebagai tujuan utama.
2
 Perusahaan harus dapat memberikan 

nilai yang tinggi, mutu yang baik, harga yang terjangkau, lokasi yang strategis, 

pelayanan yang lebih baik  dan citra perusahaan yang baik juga mempengaruhi 

kepuasan dan kepercayaan konsumen.   

UD Hasby adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang konveksi/ 

garment.  UD Hasby sudah berdiri sejak 26 tahun yang lalu,  tepatnya pada 

                                                           
1
 Zaeni Asyhasie, Hukum Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 2.  

2
 Ken Buenett, Strategic Customer Alliances (Jakarta: PT Gramedia, 1996), 53.  
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tanggal 30 mei 1993 oleh bapak Thohir. Awalnya UD Hasby UD Hasby adalah 

perusahaan umum yang  menggunakan manajemen konvensional seperti: 

menggunakan bank konvensional yang mengandung bunga, karyawan bebas 

semaunya sendiri, lagu-lagu umum dan putra putri tidak ada batasnya. Bapak 

Hasby mengungkapkan “Dulu itu “Hasby” masih acak-acakan, kerjanya belum 

terstruktur dan karyawan kerja dengan seenaknya sendiri, seperti: berangkat 

kerja semaunya , kerjanya lesehan, bahkan kerja sambil dangdutan.
3
 

Pada tahun 2007, UD Hasby dapat menguasai pasar di Ponorogo, dan 

menjadi perusahaan konveksi terbesar di Ponorogo. Dan kemudian   Bapak 

Thohir mendirikan 7 usaha lainnya dengan menggunakan dana bank yang 

mengandung bunga,  ketujuh usaha tersebut yaitu: perhiasan, pertanian, 

aksesoris, rental, digital printing, properti, plavon pvc dan UD Hasby.  

Permasalahan muncul pada tahun 2015 yang melibatkan UD Hasby.  Pada 

tahun 2015 tujuh usaha yang didirikan UD Bapak Thohir kurang mendapatkan 

perhatian. 

Puncaknya permasalahan tersebut pada tahun 2017, ketujuh usahanya di 

tutup karena terbengkalai dan tidak ada yang mengelolanya. Kemudian pada 

tahun 2018 UD Hasby memutuskan untuk  melunasi hutangnya pada suatu 

Bank konvensional di Ponorogo, sejak saat itu pihak bank beranggapan bahwa 

UD Hasby bangkrut dan tersebarlah isu bahwa Hasby bangkrut. 

Sejak tahun 2017  UD Hasby dikelola langsung oleh bapak Hasby, yaitu 

anak dari bapak Thohir. Perusahaan tersebut mulai beralih kepemimpinan dan  

                                                           
3
 “M Hasby Ash-Shiddiqy, Obsevasi, 26 Oktober 2018” 
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menggunakan sistem syariah dalam operasional perusahaannya. Bapak Hasby 

mengungkapkan bahwa “Pada tahun 2018 kami melunasi pinjaman di  salah 

satu bank di Ponorogo, tapi pihak bank salah paham dan beranggapan UD 

Hasby bangkrut, padahal kenyataannya UD Hasby melunasi pinjaman di bank 

karena ingin mengubah sistem operasionalnya menjadi syariah.”
4
 

Manajamemen inovasi adalah suatu seni mengelola inovasi di suatu 

perusahaan agar dapat berdayaguna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan bagi perusahaan. manajemen inovasi diperlukan untuk mengakui 

bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat 

sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam. Seorang 

manajer di tuntut untuk kreatif dan inovatif karena keberhasilan suatu 

perushaan dilihat dari sistem, nilai, sifat manusia, untuk meningkatkan kinerja 

terus menerus berdasarkan pengalaman masa lalu.
5
 

Setelah isu tersebut tersebar, UD Hasby mulai menggunakan manajemen 

syariah dalam operasional perusahaannya. Tidak hanya pada manajemennya, 

Bapak Hasby juga melakukan inovasi-inovasi baru dalam perusahaannya, salah 

satunya yaitu karyawan: semua karyawan diwajibkan mengikuti shalat dhuha, 

shalat dhuhur dan shalat ashar berjama’ah dan mewajibkan puasa sunnah pada 

karyawan. Akan tetapi hal tersebut ternyata membuat karyawan merasa tidak 

nyaman bekerja dan memutuskan keluar, hampir 90% karyawan keluar yang 

mengakibatkan pengiriman barang atau pendistribusian kepada konsumen 

                                                           
4
“M Hasby Ash-Shiddiqy, Wawancara, 26 Oktober 2018”  

5
 Sukmadi, Inovasi & Kewirausahaan Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan (Bandung: 

Humaniora Utama Press: 2016), 32.  
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menjadi terhambat.
6
 Jika konsumen merasa kecewa dengan pelayanan suatu 

perusahaan, bisa saja konsumen tidak melakukan pembelian kembali pada 

usaha tersebut. berikut omset UD Hasby dari tahun 2015-2019:
7
 

 

Gambar 1.1 

Sumber: Dokumentasi UD Hasby Mlarak Ponorogo 

 

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa omset penjualan UD Hasby 

pada tahun 2015-2016 masih baik, dan pada tahun 2017 mulai terjadi 

penurunan omset penjualan sebanyak 15%. Puncaknya pada tahun 2018 omset 

penjualan UD Hasby  mengalami penurunan hingga 70% karena perubahan 

manajemen yang dilakukan oleh UD Hasby. Akan tetapi UD Hasby mulai 

bangkit kembali dengan melakukan inovasi-inovasi baru dalam perusahaannya 

dapat dilihat pada tahun 2019 UD Hasby berhasil menaikkan penjualannya 

hingga 70%.  

                                                           
6
 “M Hasby Ash-Shiddiqy, Wawancara, 30 Oktober 2018” 

7
 “Aris Eko Mardiyanto, wawancara, 27 Mei 2019” 
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Meskipun UD Hasby mengalami hal yang membuat UD Hasby 

mengalami penurunan, akan tetapi masih ada pelanggan  yang tetap loyal dan 

melakuan pembelian secara terus menerus kepada UD Hasby. Hal tersebut 

dibuktikan oleh UD Hasby yang masih eksis yang berkembang hingga saat ini,  

padahal di Ponorogo sendiri banyak terdapat perusahaan konveksi. Berikut 

adalah data statistik jumlah perusahaan industri besardan sedang di Ponorogo.
8
 

Tabel 1.2 

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Jawa Timur menurut 

Kabupaten/Kota  

Tahun 2013 – 2015 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) 

Kabupaten       

3501 Pacitan 14 15      17  

3502 Ponorogo 28 28      34  

3503 Trenggalek 45 45      46  

Sumber: Dokumentasi Badan Statistik Kabupaten Ponorogo 

 

Loyalitas pelanggan merupakan kesetiaan pelanggan terhadap 

perusahaan yang telah menyediakan barang atau jasa. Salah satu keuntungan 

bagi perusahaan tentang pentingnya mempertahankan loyalitas pelanggan 

adalah imbalan dari loyalitas sendiri yang bersifat jangka panjang  dan 

kumulatif. Jadi semakin lama seorang pelanggan loyal terhadap suatu produk 

                                                           
8
 Badan Pusat Statistik kabupaten Ponorogo.  
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atau jasa, maka semakin besar laba yang dapat diperoleh perusahaan dari 

seorang konsumen.
9
 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Ponorogo ada 45 perusahaan 

industri konveksi besar dan sedang pertahun 2013-2014 sedangkan pada tahun 

2015 terdapat 46 industri. Bapak Aris selaku sales marketing UD Hasby 

mengungkapkan, saat ini UD Hasby telah berhasil menarik kembali 

pelanggannya sebesar 70% dan telah bekerjasama dengan beberapa UMKM di 

Ponorogo dan telah juga bekerjasama dengan balai pelatihan kerja Surabaya.
10

 

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, 

bagaimana perubahan manajemen UD Hasby di bawah kepemimpinan yang 

baru, faktor apa   saja yang mempengaruhi loyalitas konsumen, bagaimana 

pendapat konsumen mengenai perubahan manejemen UD Hasby, dan 

bagaimana loyalitas konsumen UD Hasby dengan perubahan manajemen. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian 

dengan judul Manejemen Inovasi Dan Loyalitas Konsumen Pada UD 

Hasby Mlarak Ponorogo.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Analisis manajemen inovasi pada perubahan manajemen UD Hasby Mlarak 

Ponorogo? 

                                                           
9
Jill Griffin, Customer Loyalty Menumbuhkan dan mempertahankan kesetiaan Pelanggan 

(Jakarta: Erlangga 2005), 47.  
10

“Aris Eko Mardiyanto, wawancara, 27 Mei 2019”  
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2. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen UD Hasby 

Mlarak Ponorogo? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak 

dicapai yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun tujuan penelitian adalah:  

1. Untuk mengetahui manajemen inovasi pada perubahan manajemen UD 

Hasby Mlarak Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen 

UD Hasby Mlarak Ponorogo. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam kebijakan 

pengelolaan UD Hasby ke depannya.   

2. Manfaat teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan 

menambah referensi bagi peneliti lain, yang ingin meneliti tentang perilaku 

konsumen dan loyalitas konsumen  

D. Studi Penelitian Terdahulu 

 Nama  Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Ria  Rizki 

Setia 

Ningrum
11

 

Hubungan Kualitas 

Produk Dan 

Loyalitas Konsumen 

Champion 

Menunnjukkan 

bahwa kualitas 

produk yang 

dihasilkan telah 

a. Dari judul 

penelitian 

b. Tempat 

penelitian  

                                                           
11

 Ria Rizki Setia Ningrum, Hubungan Kualitas Produk dan Loyalitas Konsumen 

ChampionAlumunium Tambak, (Purwokerto: Skripsi, 2016).  
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AlumuniumTambak sesuai dengan 

standar mutu yang 

telah ditetapkan. 

Sehingga kualitas 

tersebut dapat 

memenuhi keinginan 

dan harapan 

konsumen yang 

memberikan sebuah 

kepuasan pada 

konsumen.  

 

2 Maulida 

Nikmatul 

Auwalin
12

 

Analisis Strategi 

Pemasaran Dalam 

Meningkatkan 

Loyalitas 

Konsunmen Ditinjau 

dari Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Bakpia 

Eka Tulungagung) 

Strategi pemasaran 

yang dilakukan 

“Bakpia Eka” 

dengan 

meningkatkan 

kualoitas produknya 

yaitu menggunakan 

bahan baku dan 

proses produksi yang 

halal, penentuan 

harga berdasarkan 

biaya produksi dan 

upah karyawannya.  

a. Judul penelitian, 

b. Tempat 

penelitian, 

3 Fasochah 

Harnoto
13

 

Strategi Kepuasan 

Pelanggan Dalam 

Mempertahankan 

Dan Meningkatkan 

Loyalitas Konsumen  

Hasil penelitian ini 

yaitu membangun 

hubungan dengan 

pelanggan 

merupakan strategi 

yang sangat guitu 

agar pelanggan tetap 

loyal terhadap 

perusahaan. Dengan 

mengirimkanucapan 

selamat atau 

a. Judul penelitian, 

b. Tempat 

penelitian  

                                                           
12

 Maulida Nikmatul Auwalin, Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Loyalitas 

Konsumen Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Bakpia Eka Tulungagung), 

(Tulungagung:Skripsi, 2018). 
13

Fasochah Harnoto, Strategi Kepuasan Pelanggan Dalam Mempertahanklan dan 

Meningkatkan Loyalitas Pelanggan, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi No. 

36/Th.XXI/April 2014. 
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terimakasih atas 

pembelian produk.  

4 

 

Hendry Dwi 

Saputro
14

 

Membangun 

Loyalitas Pelanggan 

Melalui Kualitas 

Produk, Harga dan 

Pelayaanan Pada 

Toko Bangunan 

Indah Kiat 

Gemilang Di Kudus 

 

Kemampuan kualitas 

produk, harga dan 

pelayanan sangat 

berpengaruh dalam 

membangun 

loyalitas konsumen 

di T.B Indah Kiat 

Gemilang Kudus 

a. Judul peelitian 

b. Tempat 

penelitian 

c. Metode yang 

digunakan 

5 Theresia 

Widyaratna 

Denny
15

 

Analisis Kepuasan 

dan Loyalitas 

Konsumen 

Terhadap Tingkat 

Penjualan di 

Warung Bu Kris 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

warung Bu Kris 

seharusnys 

meningkatkan mutu 

produk dan 

servisnya supaya 

mempertahankan 

loyalitas 

konsumennya.  

a. Judul penelitian 

b. Tempat 

penelitian 

c. Metode yang 

digunakan 

 

Untuk menemukan titik fokus penelitian, peneliti membandingkan 

dengan penelitian terdahulu yaitu skripsi karya Ria Rizki Setia Ningrum dalam 

ponelitiannya yang berjudul “Hubungan kualiatas Produk Dan Loyalitas 

Konsumen Champion Alumunium Tambak.” Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatiF, Dalam penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa: kualitas produk yang dihasilkan telah sesuai dengan standar mutu yang 

telah ditetapkan. Sehingga kualitas tersebut dapat memenuhi keinginan dan 

                                                           
14

 Hendry Dwi Saputro, Membangun Loyalitas Pelanggan Melalui Kualitas Produk, 

Harga dan Pelayanan Pada Toko Bangunan Indah Kiat Gemilamg Di Kudus, Skripsi Universitas 

Dian Nusantoro Jurusan Manajemen, 2013.  
15

 Theresia Widyaratna Danny, Analisis Kepuasan dan Loyalitas  Konsumen Terhadap 

Tingkat Penjuakan di Warung Bu Kris (Studi Kasus Pada Ayam penyet Sebagai Menu Unggulan 

Warung Bu Kris), Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 3, No. 2. September 2001. 
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harapan konsumen yang memberikan sebuah kepuasan pada konsumen. dalam 

penelitian ini terdapat persamaan yaitu:  menggunakan metode kualitatif, dan 

variabel loyalitas konsumen. 

Skripsi yang kedua yaitu Maulida Nikmatul Auwalin  dengan judul 

penelitian “Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Loyalitas 

Konsunmen Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Bakpia Eka 

Tulungagung).” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dengan hasil yang diperoleh yaitu: Strategi pemasaran yang 

dilakukan “Bakpia Eka” dengan meningkatkan kualoitas produknya yaitu 

menggunakan bahan baku dan proses produksi yang halal, penentuan harga 

berdasarkan biaya produksi dan upah karyawannya. persamaan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan 

variabel loyalitas konsumen. 

Skripsi yang ketiga yaitu penelitian dari Fasochah Harnoto dengan 

judul “Strategi Kepuasan Pelanggan Dalam Mempertahankan Dan 

Meningkatkan Loyalitas Konsumen.”  berdasarkan penelitian diperoleh hasil 

bahwa: membangun hubungan dengan pelanggan merupakan strategi yang 

sangat tepat agar pelanggan tetap loyal terhadap perusahaan. Dengan 

mengirimkan ucapan selamat atau terimakasih atas pembelian produk. 

persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dan 

variabel yang digunakan yaitu loyalitas konsumen. 
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Skripsi yang keempat yaitu penelitian dari Hari Hermawan dengan 

judul “Membangun Loyalitas Pelanggan Melalui Kualitas Produk, Harga dan 

Pelayaanan Pada Toko Bangunan Indah Kiat Gemilang Di Kudus” 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: Kemampuan kualitas produk, 

harga dan pelayanan sangat berpengaruh dalam membangun loyalitas 

konsumen di T.B Indah Kiat Gemilang Kudus.  Penelitian ini menggunakan 

metode kuantatif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel yang 

digunakan yaitu loyalitas konsumen. 

Skripsi yang terakhir yaitu penelitian dari Theresia Widyaratna yang 

berjudul ” Analisis Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Terhadap Tingkat 

Penjualan di Warung Bu Kris”. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: 

warung Bu Kris seharusnys meningkatkan mutu produk dan servisnya supaya 

mempertahankan loyalitas konsumennya. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan yaitu 

loyalitas konsumen.  

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan 

kualitatif  ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, 

hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai 

dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non 

perhitungan numerik, situasional deskriptif. Pendekatan kuantitatif ini 

digunakan untuk menemukan atau mengembangkan teori yang sudah ada. 
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Pendekatan kualitatif ini keterukurannya sangat subjektif dan bisa 

diperdebatkan.
16

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat atau penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada 

responden.
17

 Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam 

mengenai perubahan manajemen dan loyalitas konsumen UD Hasby 

Mlarak.  

2. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian ini kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Peranan 

peneliti akan menentukan seluruh skenario dari penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data, serta 

kehadiran peneliti di lokasi usaha dan di lokasi konsumen diketahui oleh 

subyek atau informan yaitu perusahaan konveksi dan sablon UD Hasby 

Mlarak Ponorogo. Peneliti mulai melakukan penelitian pada  tanggal 27 Juni 

2019.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian dilakukan di konveksi dan sablon “UD 

Hasby” yang beralamat yang beralamat di jl. Mlarak-Pulung No. 32 Mlarak 

                                                           
16

Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualaitatif cet. 2 (Malang: 

Kelompok Intrans Publishing, 2016), 35.  
17

 Syamsunie Carsel, Metodelodi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan, (Yogyakarta: 

Media Pustaka, 2018),  74.  
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Ponorogo.  Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah konsumen UD 

Hasby yang masih loyal dengan UD Hasby dengan perubahan manajemen 

yang telah dilakukan oleh UD Hasby. Padahal pada saat itu UD Hasby 

mengalami penurunan  dan di isukan bangkrut karena perubahan 

manajemen tersebut.  

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah 

subjektif dari mana data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapaun sumber data 

tersebut sebagai berikut:
18

 

1) Sumber data primer 

sumber data primer adalah data yang diambil dari data primer atau 

sumber pertama di lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh 

dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi dan  kepustakaan. Berikut sumber 

rincian data terkait data dan sumber data dalam penelitian ini: 

No Data yang digali Informan 

1. Manajemen  Direktur UD Hasby 

(M. Hasby Ash-Shiddiqy) 

2. Data pendukung 

a. omset penjualan 

b. jumlah karyawan 

c. jumlah konsumen 

d. Struktur organisasi 

Sales Marketing UD Hasby 

(Aris Eko Mardiyanto) 

                                                           
18

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 93.  
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3. a. Faktor-faktor yang 

mempemngaruhi 

loyalitas konsumen 

setelah perubahan 

b. Respon konsumen 

terhadap perubahan 

manajemen UD 

Hasby. 

a. Sri Wahyuni (Wahyu Agung) 

b. Suratin (Mekar Abadi) 

c. Iis Ernawati (Sumber Agung)  

d. Sugianto (Pudak  Jaya) 

e. Sri Suprapti (TB Andaru) 

 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui buku 

pustaka yang ditulis orang lain. Dokumen-dokumen yang merupakan 

hasil penelitian dan hasil laporan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber kedua yaitu 

sumber data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku-buku 

manajemen inovasi,  buku-buku loyalitas konsumen, jurnal skripsi 

terdahulu, dan sumber-sumber lainnya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses 

penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah 

peneyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahan. 

Sumber data utama dalam subuah penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah data tambahan.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
19

 

                                                           
19

Afifuddin dan Beni Ahmad  Saebani, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 129-141.  
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a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam 

objek penelitian. observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek 

selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang 

dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap 

hasil wawancara.  Observasi ini dilakukan dengan mengamati kegiatan 

operasional UD Hasby dan melakukan kunjungan langsung dengan 

pelanggan UD Hasby. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui  

damapak perubahan manajemen terhadap loyalitas konsumen UD Hasby. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. 

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara 

atau dengan tanya jawab secara langsung. Peneliti akan melakukan 

wawancara dengan direktur UD Hasby, karyawan dan beberapa 

pelanggan UD Hasby yang telah melakukan pembelian sebanyak 3 kali. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan-

tulisan atau dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau 

dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, 
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notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
20

 Dengan metode ini, 

peneliti dapat mengumpulkan dokumentasi seperti foto-foto dengan 

direktur UD Hasby (M. Hasby Ash-Siddiqy), foto dengan karyawan UD 

Hasby (bapak Aris Eko Mardiyanto) dan foto saat wawancara dengan 

konsumen.  

6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu:  pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles 

dan Huberman langkah-langkah analisis data  yaitu sebagai berikut:
21

 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menentukan 

strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan 

fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

Peneliti mengumpulkan data-data dari pimpinan, karyawan dan 

pelanggan UD Hasby.  

b. Reduksi data 

Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan,   

transdormasi dan kasar  yang ada di lapangan langsung dan diteruskan 

pada waktu pengumpulan data dengan demikian reduksi data dimulai  

                                                           
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 240.   
21

 Sugeng Pujileksono, Metode apaenelitian Komunikasi Kualitatif  (Malang: Kelompok 

Intrans Publishing, 2016), 152.  
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sejak peneliti menfokuskan wilayah penelitian. Dalam tahap ini peneliti 

akan membuat ringkasan, menentukan tema, dan menulis memo yang 

akan dipakai. Setelah data terkumpul, data dipilih dan dikelompokkan 

sesuai tema yang dibahas.  

c. Penyajian data 

Penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan 

kerja, keterkaitan  atau tabel. Peneliti akan membentuk uraian singkat 

yang bersifat naratif berdasarkan apa yang dipahami. Langkah ketiga, 

jika data sudah di kelompokkan sesuai tema, data dikelola untuk 

memudahkan pembaca.  

d. Penarikan kesimpulan 

peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti 

langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab 

akibat. Setelah penyajian data dilakukan, langkah terakhir adalah 

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk 

memperjelas teori. Setelah data tersaji secara rapi, langkah terakhir yaitu 

menyimpulkan data yang diperoleh dengan menggunakan teori-teori 

yang sesuai.   
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Berikut adalah siklus interaktif yang ditunjukkan dalam bentuk skema:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
 

Sumber: Sugeng Pujileksono, Metode apaenelitian Komunikasi Kualitatif  (Malang: 

Kelompok Intrans Publishing, 2016), 153.  

 

 

6. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji 

Credibility (Validitas Interval), Transfersbility (Validitas Eksternal), 

Dependability (Realibilitas), dan confirmability (Obyektivitas).  

a. Uji Credibility , uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.
22

 Dalam 

peenlitian ini tingkat validitas dapat diperkuat dengan rekaman 

wawacara, foto, dan dokumen direktur UD Hasby, karyawan UD Hasby 

dan konsumen UD Hasby.  

b. Pengujian Transferability, pengujian transferability merupakan validitas 

eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan 

                                                           
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 270.  

3. Penyajian data 1. Pengumpulan data 

4. Penarikan kesimpulan 2. Reduksi data 
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derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi 

dimana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, laporan harus 

memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas, atas hasil penelitian 

tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.
23

 Dalam 

penelitian ini akan membahas mengenai 2 hal yaitu: terkait manajemen 

inivasi pada perubahan manajemen UD Hasby dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen UD Hasby Mlarak.  

c. Pengujian Dependability, dalam penelitian kualitatif, uji dependability 

dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitiaan, yaitu dengan melakukan dokumenatasi terkait foto lokasi 

penelitian dan foto saat wawancara dengan informan.  

d. Pengujian Konfirmability, uji konfirmability  mirip dengan uji 

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

dalam pengujian konfirmability berarti menguji hasil penelitian terkait 

dengan proses yang dilakukan  

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini membahas tentang: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, 

studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

                                                           
23

 Sugiyono, Metode Penelitian.. 276.  
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BAB II KAJIAN TEORI. Pada bab ini membahas tentang teori-teori 

yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam laporan penelitian 

yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori yang 

dibahas dalam penelitian ini yaitu:  Manajemen inovasi, hubungan perilaku 

konsumen dan loyalitas konsumen, Jenis-jenis loyalitas konsumen, 

Karakteristik loyalitas konsumen, Tahapan dalam mengukur loyalitas 

konsumen  

BAB III PAPARAN DATA. Pada bab paparan data berisikan tentang: 

Profil usaha “UD Hasby” Mlarak Ponorogo, perubahan manajemen dan faktor-

faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen UD Hasby. 

BAB IV PEMBAHASAN. Pada bab ini memuat hasil penelitian yang 

berisikan tentang, analisis manajemen inovasi dalam perubahan manajemen 

UD Hasby Mlarak dan faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen 

UD Hasby.  

BAB  V PENUTUP. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Definisi Manajemen Inovasi  

Menurut Stoner J.A., R.E. Freeman dab D.R Gillbert Jr (1995) 

manajemen  adalah  proses perencanaan, pengorganisaian, pengarahan , dan 

pengawasan terhadap usaha-usaha parra anggota organisai dan penggunaan 

sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan.  Manajemen dapat pula dikatakan sebagai ilmu dan seni, 

Manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan 

yang diperoleh melalui moteode ilmiah.
1
 Stephen Robbins(1994) berpendapat 

bahwa inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk 

memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Pendapat 

lain juga dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1993) inovasi adalah suatu 

ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai 

suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.
2
  

Manajemen inovasi adalah suatu seni mengelola inovasi di suatu 

perusahaan agar dapat berdayaguna bagi penciptaan keunggulan bersaing 

yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi merupakan alat yang 

digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan produk  

inovasi organisasi  dengan kata lain menejemen inovasi adalah pengelolaan 

                                                           
1
 Dian Wijayanto, Pengantar Manejemen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama; 2012), 

3.  
2
 Sukmadi, Inovasi & Kewirausahaan Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan (Bandung: 

Humaniora Utama Press: 2016), 32.  
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dan pengorganisasiaan sebuah proses.  Manajemen inovasi diperlukan untuk 

mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan 

setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, 

beragam, dan dinamis tersebut. Perusahaan yang berinovasi dengan baik tentu 

akan terus berkembang dan mendapatkan profit yang baik karena manajemen 

inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan 

menguasai persaingan.
3
 

Seorang pengusaha juga harus menyadari bahwa banyak perubahan 

fundamental, bagaimana perusahaan menghasilkn ide-ide dan nilai-nilai baru. 

Dengan hadirnya inovasi-inovasi baru dalam aspek-aspek penting di dalam 

sebuah organisasi memberikan suatu ide baru, produk baru, tantangan baru, 

dan dengan semakin sempitnya waktu untuk membuat keputusan yang dapat 

diputuskan oleh para manajer perusahaan.
4
 Seorang manajer di tuntut untuk 

kreatif dan inovatif karena keberhasilan suatu perushaan dilihat dari sistem, 

nilai, sifat manusia, untuk meningkatkan kinerja terus menerus berdasarkan 

pengalaman masa lalu. Sifat perubahan dalam  inovasi ada 6 kelompok, yaitu: 

1. pergantian (Substitution), Misalnya: inovasi dalam pergantian sekolah, 

pergantian bentuk perabotan, alat-alat atau sistem ujian yang lama 

dengan yang baru. Jika Inovasi dalam pergantian perusahaan adalah 

mengubah semua peralatan yang digunakan dan sistem operasional 

perusahaan yang lama dengan yang baru.  

                                                           
3
 Sukmadi, Inovasi & Kewirausahaan .,2016,  28.  

 
4
 Ibid 29.  
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2. Perubahan (Alternation), Misalnya: mengubah tugas karyawan yang 

awalnya karyawan biasa dipromosikan menjadi kepala karyawan.  

3. Penambahan (Addtion), Adanya pengenalan kinerja baru. Misalnya: 

peraturan baru yang diterapkan dalam perusahaan. 

4. Penyusunan Kembali (Restructturing), upaya menyusun kembali 

peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tempung 

kelas.  

5. Penghapusan (Elinination), upaya menghapus peraturan-peraturan atau 

menghapus kebiasaan yang digunakan sebelumnya.  

6. Penguatan (Reainforcement), Upaya meningkatkan atau pemantapan 

kemampuan karyawan dan fasilitas sehingga dapat menghasilkan 

kualitas produk yang optimal.
5
 

B. Hubungan perilaku konsumen dan loyalitas konsumen  

Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan 

proses pembelian suatu barang atau jasa. Pada dasarnya perilaku konsume ini 

sangat luas, yaitu kualitas produk meliputi: harga produk, promosi, distribusi 

dan lain-lain. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari dan 

menjadikan konsumen untuk membuat keputusan pembelian.  

Dalam melakukan kegiatannya konsumen cenderung melalui proses 

yang lebih kompleks dalam pengambilan keputusan hingga memperoleh 

barang yang dikehendakinya. Atribut suatu produk atau jasa dapat 

                                                           
5
 Ibid 33.  
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menghasilakn nilai yang mengesankan bagi perilaku konsumen, sehingga 

konsumen menjadi pelanggan yang loyal:
6
 

1. Loyalitas pelanggan berkaitan dengan hubungan anatar perusahaan dan 

pelanggan. 

2. Loyalitas pelanggan termasuk perilaku (retensi pelanggan) dimana 

pelanggan melakukan pembelian ulang suatu barang merek tertentu.  

3. Loyalitas pelanggan termasuk sikap dimana penilaian pelanggan dan 

perasaan tentang suatu produk, layanan, hubungan, merek, atau perusahaan 

yang terkait dengan pembelian ulang.  

Kepuasan dan loyalitas pelanggan mempunyai hubungan saling 

terkait tetapi tidak mendorong yang lain. Misalnya, pelanggan  mungkin 

tidak puas, tetapi loyal, pelanggan sangat puas tatapi tidak loyal.
7
Gremlar 

(1995) juga mendukung gagasan bahwa tindakan loyalitas harus 

mempertimbangkan dimensi perilaku dan sikap. Seorang pelanggan yang 

puas lebih mungkin untuk setia dan cenderung untuk tidak mencari produk 

alternatif dan jasa yang ditawarkan oleh pesaing.
8
 Perilaku loyal di 

tunjukkan oleh adanya transaksi yang berulang atau presentase dari total 

transaksi dalam kategori, atau total pengeluaran dalam setiap kategori. Sikap 

loyal diartikan sebagai pengaruh positif dari perilaku terhadap hubungan 

yang berkelanjutan.
9
  

                                                           
6
 M Anang  Firmansyah, Perilaku Konsumen (Yogyajarta: CV Budi Utama, 2012), 139. 

7
 Ibid 139. 

8
 Yohanes Suhari DKK, Perilaku Konsumen Online (Pengaruh Nilai, Kepuasan, dan 

Intersia Terhadap Loyalitas), Jurnal Teknologi Informasi Dinamik, Vol. 17, No. 1 Januari  2012, 

50.  
9
 Junaedi, Loyalitas Pelanggan,.2012, 18.  
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C. Jenis-jenis Loyalitas Konsumen 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan bertahan secara 

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang 

produk/jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku.
10

 Oliver mengemukakan bahwa loyalitas 

pelanggan adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih 

secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan 

perilaku.
11

 

Loyalitas pelanggan menurut Tjiptono (2009) adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok, berdasarksn sikap yang 

sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Hasan 

(2008) juga mengemukakan pendapatnya bahwa loyalitas konsumen 

merupakan kebiasaan perilaku pengulangan pembelian, ketertarikan dan 

keterlibatan yang tinggi pada pelihannya dan bercirikan dengan pencarian 

informasi eksternal dan evaluasi alternatif.
12

 

Menurut Griffin “loyalitas is defined as non random purchase 

expressed over time by some dicision making unit”. Berdasarkan definisi di 

atas, diartikan bahwa loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-

                                                           
10

Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen cet.4 (Bandung: Alfabeta, 

2015), 128 
11

Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran, 2015, 128. 
12

 Lili Suryani, Manajemen Pemasaran  Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas 

Pelanggan (Yogyakarta: VC Budi Utama, 2019), 93. 
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unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus 

menerus terhadap barang/jasa suatu perusahaan yang dipilih.
13

 Dengan 

demikian, loyalitas konsumen didefinisikan sebagai orang yang membeli,  

khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan 

merupakan seseorang yang secara terus menerus dan berulang kali dtang ke 

suatu tempat yang sama untuk mendapatkan keinginan nya dengan memiliki 

suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa 

tersebut.  

Griffin membagi tipe loyalitas pelanggan yang dapat dijadikan acuan 

untuk mengambil keuntungan bagi perusahaan sebagai berikut:
14

 

1. Tanpa loyalitas (No loyalty), yaitu pelanggan dikatakan tidak mempunyai 

loyalitas sama sekali. Tingkat ketertarikan yang rendah dengan tingkat 

pembelian ulang yang rendah menunjukkan absennya suatu kesetiaan. 

Pada dasarnya suatu usaha harus menghindari kelompok no loyalty ini 

untuk dijadikan target pasar, karena  konsumen tidak akan menjadi 

konsumen yang setia.  

2. Loyalitas yang lemah (inertia loyalty), yaitu ketertarikan yang rendah 

digabung dengan pembelian ulang yang tinggi sehingga menghasilakan 

loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli karena kebiasaan. Pelanggan 

seperti ini rentan beralih kepada produk pesaing yang dapat menunjukkan 

manfaat yang jelas. Hal ini memungkinkan bagi perusahaan untuk 

                                                           
13

 Jill Griffin, Customer Loyalty Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan 

Pelanggan (Jakarta: Erlangga, 2005), 20.  

 
14

Ibid 22.  
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mengubah pelanggan yang lemah menjadi loyalitas yang positif mengenai 

produk atau jasa perusahan dengan pesaing. Pembeli dengan loyalitas yang 

lemah rentan beralih ke produk pesaing yang dapat menunjukkan manfaat 

yang jelas. 

3. Loyalitas tersembunyi (latent loyalty), yaitu ketertariakan yang relatif 

tinggi dengan tingkat pembelian berulang yang rendah sehingga 

menunjukkan loyalitas tersembunyi. Pelanggan mempunyai pandangan 

positif terhadap perusahaan penyedia produk atau jasa akan tetapi 

penentuan pembelian ulng bersifat situsi bukan sikap yang menentukan.   

4. Loyalitas premium (premium loyalty), yaitu ketertarikan yang tinggi 

dengan tingkat pembelian ulang yang tinggi pula sehingga pelanggan akan 

melakukan pembelian secara rutin. Dengan ketertarikan yang tinggi, 

makan konsumen merasa bangga karena dapat menemukan dan 

menggunakan produk yang disukainya dan akan membagi pengetahuannya 

dengan rekan atau keluarganya. 

Tabel 2.1 

Pembelian Ulang  

  Tinggi Rendah 

Keterikatan Tinggi Loyalitas premuim Loyalitas tersembunyi 

 Rendah Loyalitas lemah Tanpa loyalitas 

Sumber: Jill Griffin, Customer Loyalty Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan 

Pelanggan (Jakarta: Erlangga, 2005), 20.  
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D. Karakteristik Loyalitas Konsumen  

Tjiptono juga mengemukkan tentang karakteristik loyalitas konsumen 

terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a) Setia kepada produk perusahaan  

Artinya pelanggan yang cenderung atu terikat pada produk tersebut akan 

membeli kembali produk yang sama, sekalipun tersedia banyak alternatif.  

b) Merekomendasikan perusahaan kepada orang lain 

Dimana pelanggan melakukan komunikasi melalui mulut ke mulut 

berkenaan dengan produdk tersebut. 

c) Melakukan pembelian ulang yang konsisten 

Pelanggan melakukan pembelian secara countinuepada satu produk 

tertentu.  

Selain Tjiptono pendapat lain juga dikemukakan oleh Griffin (20050 

mengenai karakteristik loyalitas konsumen, yaitu sebagai berikut:
15

 

a) Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

Konsumen yang telah melakukan transaksi dengan perusahaan dan merasa 

puas dengan apa yang diperoleh akan membentuk hubungan yang erat 

sehingga konsumen tersebut akan melakukan pembelian secara teratur. 

b) Membeli antarlini produk/jasa. 

Pelanggan tidak hanya membeli produk satu jenis, tetapi juga membeli 

produk lainnya. 
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 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 

2015), 130.   
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c) Merekomendasikan produk kepada orang lain. 

Pelanggan yang puas akan merekomendasikan produk kepada orang lain, 

dimana pelanggan ini selain merekomendasikan kepada orang lain, 

pelanggan juga akan menjadi juru bicara yang baik kepada konsumen 

lainnya.  

d) Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. 

Pelanggan yang merasa puas akan menolak untuk mengakui ada 

perusahaan lain. Pelanggan merasa yakin dengan produk yang digunakan 

saat ini. Konsumen menganggap produk yang digunakan saat ini adalah 

produk yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.  

E. Tahapan Dalam Mengukur Loyalitas Konsumen 

Oliver (1999) mengungkapkan Setiap tahap loyalitas terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi,  empat tapahan dalam mengukur loyalitas 

tersebut yaitu:
16

 

1. Loyalitas kognitif 

Tahap dimana pengetahuan konsumen secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap merek, manfaatnya dan dilanjutkan pada pembelian 

berdasarkan keyakinan dan suprioritas yang ditawarkan. Pada tahap ini, 

dasar kesetiaannya adalah informasi tentang produk/jasa yang tersedia bagi 

konsumen. Loyalitas kognitif lebih di dasarkan pada karakteristik 

fungsional terutama biaya, manfaat dan kualitas.  

2. Loyalitas afektif  

                                                           
16

 Ujang Sumarwan DKK, Riset Pemasaran dan Konsumen Panduan Riset dan Kajian: 

Kepuasan, Perilaku Pembelian, Gaya Hidup, Loyalitas dan Persepsi Resiko (Bogor: IPB Press, 

2013), 233. 
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Sikap farorable konsumen terhadap merek merupakan hasil dari 

konfirmasi yang berulang harapannya selama tahap cognitively loyalty 

berlangsung. Tahap ini dasar kesetiaannya adalah sikap dan komitmen 

konsumen terhadap produk dan jasa sehingga terbentuk suatu hubungan 

yang lebih mendalam antara konsumen dengan penyedia produk/jasa 

dibandingkan pada tahap sebelumnya. Loyalitas afektif muncul karena 

adanya dorongandari faktor kepuasan yang menimbulkan kesukaran dan 

menjadikan objek sebagai referensi.  

3. Loyalitas konatif 

Konatif menunjukkan adanya suatu niat atau komitmen untuk melakukan 

suatu  pembelian ulang yang sangat kuat dan memiliki keterlibatan tinggi 

pula yang merupakan dorongan motovasi. Maka loyalitas konatif 

merupakan suatu loyalitas yang mencakup komitmen mendalam untuk 

melakukan pembelian 

4. Loyalitas tindakan 

Menghubungkan penambahan yang baik untuk tindakan serta keinginan 

untuk mengatasi kesulitan. Aspek konatif atau niat untuk melakukan 

berkembang menjadi prilaku dan tindakan.  

Hasan (2008) juga mengungkapkan bahwa loyalitas konsumen 

berkembang mengikuti empat tahapan, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap pertama: Loyalitas kognitif 
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Konsumen yang mempunyai loyalitas tahap pertama ini menggunakan 

basis informasi yang memaksa menunjuk pada satu merek atas lainnya, 

loyalitas hanya didasarkan pada aspek kognitif saja. 

2. Tahap kedua: Loyalitas afektif  

Loyalitas kedua didasarkan pada aspek afektif konsumen. sikap 

merupakan fungsi dari dari kognisi (pengharapan) pada periode awal 

pembelian dan merupakan fungsi dari sikap sebelumnya ditambah 

dengan kepuasan dari periode berikutnya.  

3. Tahap ketiga: Loyalitas konatif 

Dimensi konatif niat melakukan yang dipengaruhi oleeh perubahan-

perubahan afektif terhadap merek. Konatif menunjukkan suatu 

niat/komitmen untuk melakukan sesuatu ke arah tujuan tertentu.  

4. Tahap keempat: Loyalitas Tindakan  

Pada tahap ini, untuk mengenali perilaku loyal pada tahap ini ialah 

komitmen pembelian ulang yang ditunjukkan pada suatu produk dalam 

kurun waktu tertentu secara teratur.
17

 

Berdasarkan empat tahapan diatas, yang menjadi dasar kesetiaan 

loyalitas kognitif adalah informasi tentang produk/jasa bagi konsumen, 

loyalitas afektif terbentuk karena adanya suatu hubungan yang lebih antara 

konsumen dan penyedia produk/jasa, loyalitas konatif didasari dengan intensi 

membeli ulang yang sangat kuat dan memiliki keterlibatan yang tinggi 
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 Lili Suryani, Manajemen Pemasaran  Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas 

Pelanggan (Yogyakarta: VC Budi Utama, 2019), 93.  
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dengan adanya dorongan motivasi dan terakhir yaitu loyalitas tindakan seperti 

tindakan kesetiaan konsumen.   

Tjiptono (2001) mengemukakan emam indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu:
18

 

a) Pembelian ulang 

b) Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut 

c) Selalu menyukai merek tersebut 

d) Tetap memilih merek tersebut 

e) Memiliki keyakinan bahwa merek tersebut yang terbaik 

f) Merekomendasikan merek tersebut kapada orang lain 

F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen 

Dalam dunia usaha, loyalitas sangat penting. Karena dengan loyalitas 

perusahaan dapat meningkatkan pendapatan serta meningkatkan eksistensi 

perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen 

Menurut Dharmmeta (1999) adalah Kualitas produk dan Promosi.  

1. Kualitas produk  

Kualitas produk adalah suatu nilai dari produk atau jasa, dimana nilai 

produk atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan atau melebihi apa 

yang diharapkan sehingga produk atau jasa tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan pemakainya. 
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2. Promosi 

Promosi merupakan aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/ membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produksinya agar bersedia menerima, membeli dan loya 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.
19

 

Marconi juga mengungkapkan pendapat tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan  yaitu:
20

 

1) Nilai (harga dan kualitas) 

Pengurangan di dalam standar kualitas dari suatu perusahaan akan 

mengecewakan konsumen bahkan konsumen yang pailing loyal sekalipun 

begitu juga dengan perubahan harga. Kepuasan produk adalah driver 

kepuasan pelanggan yang multi dimensi. Oleh karena  itu perusahaan 

harus mengontrol kualitas produk berseta harganya.  

2) Citra (baik dari kepribadian yang dimilikinya dan reputasi dari merk 

tersebut) 

Produk yang memilki citra yang baik akan dapat menimbulkan loyalitas 

konsumen pada perusahaan. 

 

 

 

                                                           
19

Nurullail dan Andi Wijayanto, Analisis Faktor-faktor yang memperngaruhi Loyalitas 

Konsumen Tupperware (Studi kasus Pada Konsumen Tapperware di Universitas Diponegoro), 

Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 2, No. 1, Maret 2013, 91.  
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Gabor Nementh dan Eka Fitriyani, Aanalisis Perbandingan Loyalitas Konsumen 

Blackberry Sebelum dan Sesudah Adanya BBM For Android dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya,” Jurnal Skripsi ( Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol. 1, No. 1 Maret: 

2015), 23.  
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3) Kenyamanan dan kemudahan untuk mendapat produk 

Dalam situasi yang penuh tekanan pada kemitraan terhadap pasar yang 

menuntut akan adanya kemudahan, pihak perusahaan dituntut untuk 

menyediakan produk yang nyaman dan mudah untuk diperoleh. 

4) Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

Menurut kotles dan Kevin Lane Keller (2007)kepuasan kossumen adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

yang diharapkan. 

5) Pelayanan 

Kualitas pelayanan yang baik yang ditawarkan oleh perusahaan dapat 

memperngaruhi loyalitas konsumen pada merek tersebut.  

6) Garansi dan jaminan 

Garansi (warranty) merupakan apa yang dijanjikan oleh perusahaan 

mengenai produknya.  

Selain itu, menurut Mardalis  (2005) terdapat 3 faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu: kepuasan pelanggan, kualitas jasa, 

dan citra.  

1. Kepuasan konsumen 

Sebagai perasaan suka atau tidak seseorang terhadap suatu produk 

setelah ia membandingkan prestasi produk tersebut dengan harapannya. 

Kepuasan pelanggan sebagai tanggapan yang positif pada evaluasi 

terhadap pengalaman dalam menggunakan suatu produk atau jasa,  
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2. Kualitas jasa 

Pemasar dapat meningkatkan kualitas jasa untuk mengembangkan 

loyalitas konsumennya.  

3. Citra 

Citra juga sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang 

dimilikiseseorang terhadap suatu objek. 
21
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BAB III 

PAPARAN DATA 

A. Profil UD Hasby 

1. Sejarah Berdirinya “UD Hasby” Mlarak 

UD Hasby adalah suatu usaha yang bergerak di bidang 

konveksi/garment. Usaha tersebut didirikan oleh Bapak Thohir pada bulan 

mei 1993. Nama “Hasby” diambil dari nama anak pertamanya yaitu 

Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy. awalnya bapak Thohir hanya menjual 

pakaian keliling. Pada tahun 1996 bapak Thohir mulai membeli satu unit 

mesin jahit untuk menjahit pakaian untuk dijual, seiring berjalannya waktu 

usaha yang dikelola bapak Thohir semakin berkembang dan menjadi 

konveksi pertama di Ponorogo.  

Pada tahun 2000-2007 UD Hasby dapat menguasai pasar  produksi di 

ponorogo, semua orang telah mengenal "Hasby" konveksi kaos dan sablon, 

mulai dari kaos hingga jas almamater. Karena usahanya berkembang 

akhirnya Bapak Thohir membuka satu persatu usaha lainya pertanian, 

perhiasan, aksesoris, rental, digital printing, properti, plavon pvc. Ketujuh 

usaha tersebut didirikan menggunakan dana pinjaman dari bank 

konvensional.1 

Pada tahun 2015, Bapak Thohir mulai tidak fokus dengan usaha-

usahanya. Pada tahun 2016  Bapak Hasby, anak dari Bapak Thohir mulai 

                                                           
 

1
“M Hasby Ash-Shiddiqy, Obsevasi, 26 Oktober 2018” 
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terjun langsung untuk mengelola usaha tersebut dan Pada tahun 2016-2017 

ketujuh usaha tersebut sudah mulai terbengkalai dan tidak aktif lagi, pada 

awal  tahun 2017 ketujuh usahanya dinyatakan ditutup dan hanya 

memfokuskan pada usaha yang didirikan pertama yaitu "UD Hasby",sejak 

saat itu UD Hasby dikelola langsung oleh bapak Hasby. 

Kemudian pada tahun 2018 UD Hasby  melunasi hutangnya pada 

suatu Bank di Ponorogo dan pihak bank beranggapan bahwa UD Hasby 

bangkrut dan tersebarlah  isu bahwa Hasby bangkrut.2 Sejak saat itu Bapak 

Hasby mulai menggunakan modal pribadi dan menerapkan sistem syariah 

dalam operasional usahanya. Tidak hanya dalam operasional usahanya, 

bapak Thohir juga menerapkannya kepada karyawan yaitu karyawan wajib 

melaksanakan sholat  Dhuha, sholat dhuhur dan shlolat ashar berjama’ah 

jika tidak maka akan dikenai denda. Karena Bapak Hasby berkeinginan 

membangun usaha tidak hanya bertaraf internasional akan tetapi juga 

bertaraf akhirat dan menciptakan usaha dengan karyawan berjiwa santri. 

Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh karyawan dan hampir 90% karyawan 

mangkir  karena karyawan berpendapat kebijakan tersebut menekan 

karyawan.  

Pada bulan Semtember 2017, Bapak Thohir mulai membangun tempat 

produksi baru karena tempat produksi yang dipakai dinilai tidak efektif.  

Dan pada bulan juni 2018 pindah tempat produksi tepatnya setelah lebaran 

                                                           
 

2
 “M Hasby Ash-Shiddiqy, Obsevasi, 26 Oktober 2018” 
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2018 hingga saat ini, UD Hasby juga  mulai menerapkan sistem yang lebih 

modern dan bekerjasama dengan balai pelatihan kerja Surabaya.3 

2. Visi dan Misi UD Hasby 

a. Visi UD Hasby 

Masyarakat sejahtera Dalam Ridho Ilahi melalui perusahaan fashion 

berstandar internasional 

b. Misi UD Hasby 

1) Memberikan Pelayanan yang prima kepada pelanggan dengan 

menghasilkan produk yang berkualitas. 

2) Menciptakan lapangan kerja dengan penghasilan yang layak, bagi para 

anggota tim. 

3) Membangun sarana peribadatan dan menghidupkan kegiatan 

pembinaan masyarakat islami. 

4) Mewujudkan keluarga yang terdidik, sejahtera dan harmonis dalam 

suasana islam. 
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3. Stuktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Sumber: Dokumentasi  UD Hasby Mlarak Ponorogo 

 

Berikut penjelasan dari struktur di atas sebagai berikut: 

No Tanggung Jawab 

1 Owner 

a. Memasarkan produk-produk "UD Hasby" 

b. Menjalin silaturahmi dengan pelanggan 

c. Mengontrol dan mengawasi karyawan 

b. 

2 Direktur 

a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan perusahaan. 

b. Bertanggungjawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk 

juga keuntungan perusahaan 

c. Mengkoordinasikn dan mengawasi kegiatan perusahaan, 

d. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi  perusahan. 

3 Manajer Keuangan 

a. Membuat laporan keuangan 

Direktur 

 

Desain 

 

Keuangan 

 

PPIC 

 

CS 

 

Marketing 

 

Bagian 

Gudang 

 

Bagian 

Potong 

 

Bagian 

Sablon 

 

Bagian 

Jahit 

 

Bagian 

Packing 

 

Teknisi 

 

Sales 

 

Pemilik Usaha 
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b. Mengatur pemasuakan dan pengeluran kas 

4 Desain 

a. Mendesain kaos 

b. Mendesain gambar kaos 

5 Costumer service 

a. Melayani konsumen yang akan memessan. 

b. Mengatur jadwal pengiriman kaos  

c. Menawarkan kaos pada konsumen 

d. Memasarkan kaos  

6 Gudang 

a. Memilih kain yang akan di buat kaos 

b. Mendata semua persediaan bahan seperti: kain, cat, benang dan jarum 

7 PPIC 

a. Mengawasi pekerjaan seluruh karyawan bagian produksi 

b. Pengarahkan karyawan 

c. Merekrut karyawan 

8 Pemotongan 

a. Menata kain yang akan dipotong 

b. Memilih ukuran 

c. Memotong kain 

9 Penyablonan 

a. Membuat screen sablon 

b. Mengatur tata letak sablon 

c. Menyablon 

10 Penjahitan 

Menjahit dan mebersihkan kaos dari benang-benang yang masih panjang 

11 Pengepakan 

a. Menyortir kaos yang rusak  

b. Menyetrika koas  

c. Menghitung dan mengepak kaos 

12 Bordir 

a. Mendesain gambar yang akan dibordir 

b. Membordir kain 
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13 Distributor 

a. Mengirim barang kepada konsumen 

b. Memenuhi keperluan bahan yang mendesak. 

14 Teknisi 

a. Melakukan pengecelan mesin 

b. Memeriksa kerusakan mesin dan melaporkan kepada bagian 

administrasi 

c. Memperbaiki mesin yang rusak dan menjadi tanggungjawab atas 

mesin 

 

B. Perubahan Manajemen UD Hasby 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di UD Hasby Kecamatan 

Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini penggalian data diperoleh dari 

wawancara dengan direktur UD Hasby, salah satu karyawan UD Hasby, dan 5 

konsumen UD Hasby yang telah memenuhi kriteria. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan direktur UD Hasby mengenai UD Hasby dibawah 

pimpinan Bapk Thohir.  

Pada tahun 1993 hingga tahun 2017 UD Hasby di pimpin oleh bapak 

Thohir, selama 24 tahun UD Hasby menggunakan manajemen umum. Seperti 

yang dikatakan oleh bapak Hasby yaitu:  

“Dulu itu, karyawan bebas, berangkat jam berpapaun boleh,  karyawan 

kerja seenaknya sendiri, tempat produksinya pun belum seperti sekarang, 

dulu tempat produksi masih di pencar-pencar. Dan  pemesanan 

barangnya pun tidak semudah saat ini, pemesanannya itu masih pakai 

telepon, SMS, dan langsung datang kesini, belum terstruktur. Dulu juga 

masih menggunakan operasional bank konvensional. Operasional 

perusahaan belum terstruktur,masing-masing devisi belum mempunyai 

kepala bagian. Ya intinya masih acak-acakan.”
4
 

                                                           
4
“ M Hasby Ash-Shiddiqy, Wawancara 27 Oktober 2019, 15.00.” 
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Dari penuturan bapak hasby tersebut dapat diketahui bahwal 

manajemen di bawah kepemimpinan bapak Thohir masih tergolong 

tradisional, manual dan struktur perusahaannya pun belum tertata dengan 

rapi. Karena belum menggunakan teknologi yang lebih modern seperti 

internet, mesin bordir komputer, dan  karyawannya pun belum sesuai dengan 

kemampuannya.  

Berbeda dengan kepemimpinan bapak Thohir, UD Hasby mulai  

terorganisir dan lebih modern karena sudah mulai menggunakan media sosial 

internet dan mulai menggunakan teknologi yang lebih modern. Seperti yang 

dikatakan bapak Hasby yaitu: 

“kalau sekarang pemesanan barang sudah bisa menggunakan meDia 

sosial, seperti: whatapps, pemasarannya pun juga sudah menggunakan 

website, facebook, instagram, line, dan karyawannya pun sekarang  

harus memenuhi syarat, pakai jilbab bagi perempuan, tidak boleh 

memakai pakaian yang ketet, tidak boleh mewarna rambut dan bertato. 

Dan semua karyawan wajib mengikuti shalat Dhuha dan shalat Dhuhur 

berjama’ah, peralatannya pun sekarang sudah berstandar internasional, 

saat ini UD Hasby sudah bekerjasama dengan balai diklat Industri (BDI) 

Surabaya, jadi kita membuka pelatihan kerja selama 16 hari dan akan 

mendapat sertifikat pelatiahan yang dapat dipakai untuk  melamar kerja 

di pabrik garment  manapun, mendapat uang saku Rp 500.000 uang 

bensin dan makan siang, dan langsung penempatan kerja di UD Hasby, 

jadi karyawan tidak perlu cari kerja lagi.”
5
 

 

Dengan diterapkannya manajemen yang baru, operasional UD Hasby 

mulai berjalan dengan lancar dan semakin berkembang dan menjalin 

kerjasama dengan berbagai instansi untuk keberlangsungan operasional UD 

                                                           
5
 “ M Hasby Ash-Shiddiqy, Wawancara 27 Oktober 2019, 15.00.” 
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Hasby, dan menjalin kerjasama dengan balai diklat industri (BDI) Surabaya 

yang mendukung berkembangnya UD Hasby ke depannya.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Aris 

selaku sales marketing UD Hasby. Dalam hal ini, peneliti dapat menggali 

data mengenai omset penjualan UD Hasby dari tahun 2015-Juni 2019:
6
 

 

Sumber: dokumentasi UD Hasby Mlarak Ponorogo 

Gambar 3.2 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penurunan secara 

signifikan terjadi pada tahun 2018,  pada tahun 2015-2016 UD Hasby dapat 

bertahan hingga mengalami penurunan pada tahun 2017 dan puncaknya 

terjadi pada tahun 2018 hingga 15% karena perubahan maanjemen yang 

dilakukan oleh UD Hasby. Kemudiaan pada bulan juni 2019 UD Hasby 

dapat membuktikan bahwa dengan perubahan tersebut UD Hasby tidak 

sampai gulung tikar hingga dapat mengembalikan omsetnya hingga 70%. 

Untuk menggandeng kembali pelanggannya, tidak sampai satu tahun UD 

                                                           
6
 Aris Eko Mardiyanto , Wawancara, 27 Mei 2019.  
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Hasby dapat menarik konsumen kembali pelanggannya, bahkan dapat 

menarik konsumen baru untuk bergabung dengaan UD Hasby hinggan 

100% lebih.  Berikut adalah data jumlah konsumen UD Hasby per Oktober 

2019:
7
 

Tabel 3.1 

No Tahun Jumlah 

1 2015 800 Konsumen 

2 2016 800 Konsumen 

3 2017 650 Konsumen 

4 2018 120 Konsumen 

5 Mei 2019 1285 Konsumen 

6 Oktober 2019 1458 Konsumen 

Sumber: dokumentasi UD Hasby Mlarak Ponorogo 

UD Hasby juga dapat menarik karyawan baru untuk bergabung 

dengan UD Hasby dengan mengadakan pelatihan yang berkerjasama dengan 

Balai Diklat Industri Surabaya (BDI) yang bertempat di UD Hasby selama 

16 hari. Jika sudah selesai karyawan akan mendapat uang saku, sertifikat 

dan pemenmpatan kerja di UD Hasby. Berikut adalah data karyawan UD 

Hasby dari tahun 2016-tahun 2019.
8
  

 

 

                                                           
7
 “Aris Eko Mardiyanto, Wawancara, 9  Oktober 2019” 
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Tabel 3.2 

Tabel jumlah karyawan  

No Tahun Jumlah Karyawan 

2 2016 70 karyawan 

3 2017 70 karyawan 

4 Awal 2018 34 karyawan 

5 Akhir 2018 67 karyawan 

6 2019 120 karyawan 

Sumber: dokumentasi UD Hasby Mlarak Ponorogo 

Tidak hanya konsumen yang berubah setelah perubahan manajemen 

UD Hasby, salah satu bagian yang terpenting yang juga mengalami 

perubahan yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi UD Hasby terbagi 

menjadi 3 yaitu: struktur organisasi sebelum perubahan, perubahan dan 

setelah perubahan. Berikut adalah struktur organisasi UD Hasby:
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 “Aris Eko Mardiyanto, Wawancara, 27 Mei 2019.” 
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a. Struktur Organisasi sebelum perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi UD Hasby Mlarak Ponorogo 

Gambar 3.3 

Dari gambar di atas struktur organisasi sebelum terjadinya 

perubahan manajemen masih terstruktur walaupun belum lengkap 

sepenuhnya, proses produksi masih diatur atau diawasi oleh satu orang 

karyawan yaitu PPIC dan setiap bagian produksi belum ada kepala 

bagiannya masing-masing.  
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b. Struktur organisasi perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Struktur organisasi saat terjadinya perubahan semakin tidak 

terstruktur karena banyaknya karyawan yang keluar dari UD Hasby.  

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa struktur organisasi UD Hasby 

saat terjadi perubahan manajemen hanya ada beberapa staf kantor yang 

masih  bertahan dengan UD Hasby. Proses produksi hanya dipegang oleh 

satu orang saja yaitu PPIC.  
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c. Struktur organisasi setelah perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi UD Hasby Mlarak Ponorogo 

Gambar 3.5 

Struktur organisasi setelah terjadinya perubahan justru semakin 

terstruktur dan lengkap dengan adanya manajer marketing, dan kelapa 

bagian di setiap bagian. Jadi proses produksi tidak hanya di pegang oleh 

satu karyawan.  

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen  

Dalam dunia usaha,  loyalitas sangat penting. Karena dengan loyalitas 

perusahaan dapat meningkatkan pendapatan serta meningkatkan 

eksistensinya. Perusahaan juga harus memikirkan bagaimana cara 

memuaskan konsumen agar konsumen tetap loyal. Seperti yang dilakukan 
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oleh UD Hasby, UD Hasby tetap konsistem memberikan yang terbaik kepada 

konsumen agar konsumen loyal kepada UD Hasby. Seperti yang dikatakan 

oleh ibu Sri wahyuni mengenai loyalitasnya kepada UD Hasby:  

“Saya puas dengan kualitas produk yang diberikan oleh UD Hasby 

kalaupun UD Hasby  berubah ya saya jadi makin loyal karena saya tidak 

salah untuk memilih Hasby sebagai partner kerja saya. Soalnya pak 

Hasby itu orangnya baik, ramah, suka menolong dan saya juga sering di 

kasih bonus, produknya juga bagus, kalau habis tinggal whatapp nanti 

diantar dan saya puas sekali.”
10

 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Suratin, namun ibu 

Sempat memilih produk pesaing karena hal tersebut  berikut penuturan ibu 

Suratin:  

“Saya lihat UD Hasby sekarang makin bagus kualitasnya, kadang juga 

di kasih bonus, dan saya tidak perlu datang ke Hasby untuk mesen, 

tinggal telfon pesanan datang diantar pula, mudah sekali. Perubahan 

manajemen itu membuat UD Hasby semakin bagus dan saya semakin 

puas dengan produk dan pelayanannya”.
11

 

Ibu Iis Ernawati juga mengemukakan hal yang sama yaitu:  

“Produknya bagus dan  saya juga sering di kasih bonus,  sama UD 

Hasby.”
12

  

Berbeda dengan pendapat bapak Sugianto mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi loyalitas konsumen UD Hasby:
13

 

”Memang saat ini UD Hasby jadi lebih bagus mbak, yang dulu 

pengiriman barangnya sering terlambat sekarang jadi tepat waktu 

produknya pun juga bagus, harganya standar tapi saya puas dan sampai 

saat ini saya tidak ada masalah dengan UD Hasby.” 

                                                           
10

 Sri Wahyuni, Wawancara, 20 Agustus 2019.  
11

 “Suratin, Wawancara, 20 Agustus 2019.” 
12

“ Iis Ernawati, Wawancara, 20 Agustus 2019.” 
13

“ Sugianto, Wawamcara, 20 Agustus 2019”: 
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Begitu pula dengan pernuturan ibu Sri Suprapti yang tidak tahu jika 

UD Hasby merubah manajemennya menjadi perusahaan syariah.berikut 

yang dikatakan ibu Sri Suprapti:
14

 

“Dulu pengiriman barangnya sering terlambat, sekarang tidak pernah 

terlambat. Dan saya sering di kasih bonus sama Hasby, kualitas 

produknya juga bagus, jahitannya rapi saya puas sekali, pelayanannya 

juga bagus.”  

Respon konsumen mengenai perubahan manajemen yang dilakukan 

oleh UD Hasby pun beragam, akan tetapi kelima konsumen tersebut 

merespon baik denga perubahan tersebut.  Seperti yang dikatakan oleh ibu Sri 

wahyuni mengenai loyalitasnya kepada UD Hasby:  

“Saya tidak keberatan dengan peruabahan UD Hasby, justru saya 

senang dengan perubahan tersebut, jadi tidak hanya sama-sama 

menguntungkan tapi juga sama-sama berkah. UD Hasby mengubah 

manajemen atau tidak saya akan tetap setia mbak.”
15

 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Suratin, namun ibu 

Sempat memilih produk pesaing karena hal tersebut  berikut penuturan ibu 

Suratin: 

 “Awalnya saya tidak tahu menegenai perubahan itu, tapi yang saya 

tahunya Hasby Bangkrut mbak, makanya saya sempet pesan ke 

perusahaan lain. Saya tidak tahu UD Hasby tidak bangkrut kalau pak 

Aris ndak kesini mbak,  setelah saya tahu ternyata Hasby tidak bangkrut 

saya kembali lagi sama Hasby, karena waktu saya pesan kepada 

perusahaan lain itu, saya dikecewakan, jahitannya rusak tidak rapi dan 

saya merasa dirugikan mbak. Dan saya lihat UD Hasby sekarang 

makin.
16

” 

Ibu Iis Ernawati juga mengatakan hal yang sama yaitu:  

“Saya mendengar Hasby berubah manajemen, saya dengar dari temen. 

Saya apresiasi sekali atas perubahan tersebut karena tidak semua 

                                                           
14

“ Sri Suprapti, Wawancara, 20 Agustus 2019” 
15

 Sri Wahyuni, Wawancara, 20 Agustus 2019.  
16

 “Suratin, Wawancara, 20 Agustus 2019.” 
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perusahaan bisa seperti iti, harus punya mental dan keyakinan yang 

kuat, soalnya kan dampak dari perubahannya itu ya lumayan ya, dan 

dari perubahan itu UD Hasby jadi semakin bagus.”
17

  

Berbeda dengan pendapat bapak Sugianto, yang tidak  mengetahui 

menau dengan perubahan manajemen tersebut, yang ia tahu UD Hasby 

makin baguss berikut benturan bapak suguianto:
18

 

”Saya tidak mengetahui kabar Hasby merubah manajemennya mbak, 

malah saya kira juga perusahaan umum biasa. Jika benar saya senang 

sekali dengan hal tersebut bararti sata tidak salah pilih perusahaan. 

Saya bisa kerjasama sekaligus cari pahala dengan UD Hasby.” 

Begitu pula dengan pernuturan ibu Sri Suprapti yang tidak tahu jika 

UD Hasby merubah manajemennya menjadi perusahaan syariah.berikut 

yang dikatakan ibu Sri Suprapti:
19

 

“Saya tidak tahu masalah  Hasby berubah manajemen, saya juga tidak 

tahu Hasby pernah bangkrut soalnya saya pesan terus sama Hasby 

selalu di kasih.  ya saya ikut senang kalau benar UD Hasby menjadi 

syariah.” 

 

                                                           
17

“ Iis Ernawati, Wawancara, 20 Agustus 2019.” 
18

“ Sugianto, Wawamcara, 20 Agustus 2019”: 
19

“ Sri Suprapti, Wawancara, 20 Agustus 2019” 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Analisa Manajemen Inovasi Terhadap Perubahan Manajemen UD 

Hasby Mlarak 

 Sejak menggunakan manajemen syariah, UD Hasby mulai berinovasi 

dengan perusahaannya. Menejemen inovasi adalah pengelolaan dan 

pengorganisasiaan sebuah proses. Manajemen inovasi diperlukan untuk 

mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan 

setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat. 

Seorang pengusaha juga harus menyadari bahwa banyak perubahan 

fundamental, bagaimana perusahaan menghasilkn ide-ide dan nilai-nilai baru. 

Dengan hadirnya inovasi-inovasi baru dalam aspek-aspek penting di 

dalam sebuah organisasi memberikan suatu ide baru, produk baru, tantangan 

baru bagi perusahaan. Sifat perubahan dalam  inovasi ada 6 kelompok, yaitu: 

pergantian (Substitution), perubahan (Alternation), penambahan (Addtion), 

penyusunan Kembali (Restructturing), penghapusan (Elinination), penguatan 

(Reainforcement). dengan ide-ide baru yang digunakan untuk berinovasi 

dalam operasional UD Hasby, UD Hasby dapat meningkatkan omset 

penjualannya kembali. berikut adalah manajemen inovasi  terhadap 

perubahan manajemen yang digunakan  UD Hasby: 

1. Tempat/lingkungan kerja 

Pada kepemimpinan bapak Thohir, tempat produksi barang masih 

terbilang acak-acakan karena tempat produksi satu dengan yang lain 
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terpisah-pisah,karena tempat produksi masih terbilang rumahan dan 

sempit dan tidak dapat menampung banyak  karyawan. Sedangkan pada 

kepemimpinan bapak Hasby, bapak Hasby melakukan pergantian 

tempat produksi ke tempat yang lebih layak, lebih besar dan  lebih 

memadai, dapat menampung lebih banyak karyawan dan tidak terpisah, 

dan juga menggunakan musik-musik religi.  

2. Sumber Daya Manusia 

Pada kepemimpinan bapak Thohir, belum banyak menerima karyawan 

karena keterbatasan tempat. Sedangkan pada kepemimpinan bapak 

Hasby melakukan penambahan karyawan  karena sudah berpindah 

tempat yang lebih besar dan dapat menampung banyak karyawan. Saat 

dikelola oleh bapak Thohir jumlah konsumen UD Hasby berkisar 

66/bulan jadi dalam satu tahun jumlah konsumen berkisar 800 

konsimen.  Setelah UD Hasby mengubah manajemen dan dikelola oleh 

bapak Hasby jumlah konsumen meningkat secara signifikan yaitu 

121/bulan jadi dalam satu tahun jumlah konsumen berkisar l458, baik 

konsumen di ponorogo maupun luar  ponorogo.  UD Hasby tidak hanya 

melakukan penambahan karyawan, akan tetapi juga melakukan 

pemantapan kemampuan karyawan produksi yaitu dengan bekerjasama 

dengan Balai Diklat Indonesia (BDI) untuk menambah dan mengasah 

kemampuan karyawan agar dapat meningkatkan mutu produk UD 

Hasby.  
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3. Modal  

Pada kepemimpinan bapak Thohir UD Hasby menggunakan dana 

pinjaman dari bank untuk operasional perusahaannya, dan saat ini UD 

Hasby  menghapus modal dari dana pinjaman dan menggunakan modal 

pribadi untuk operasional perusahaannya. 

4. Peralatan Produksi 

Saat kepemimpinan bapak Thohir sudah menggunakan peralatan yang 

modern akan tetapi belum semua bagian menggunakan peralatan 

modern. Pada kemepimpinan bapak Hasby, menyusun kembali semua 

peralatan yang digunakan dan menggunakan peralatan yang lebih 

modern, seperti: kantor (smartphone), cutting (meja yang berstandar 

nasional), printing (meja khusus), dan lain-lain.  

5. Sistem Operasional 

Saat ini  UD Hasby mengganti operasioal perusahaan UD Hasby 

menggunakan metode yang lebih syariah, seperti: hanya menggunakan 

bank konvensional untuk bertransaksi, semua karyawan wajib 

mengikuti sholat Dhuha, sholat dhuhur dan sholat ashar  berjamaah.  

Sedangkan pada kepemimpinan bapak Thohir tidak hanya transaksi, 

akan tetapi juga meminjam. 

6. Jam  kerja   

UD Hasby juga mengganti jam kerja karyawan, sebelumnya karyawan 

UD Hasby datang dan pulang semaunya sendiri. Saat ini karyawan 
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wajib datang sebelum pukul 07.30 dan pulang pukul 17.00 jika datang 

terlambat karyawan akan menadapat sanksi. 

7. Konsumen 

Saat dikelola oleh bapak bapak Thohir, jumlah konsumen UD Hasby 

berkisar 66/bulan jadi dalam satu tahun jumlah konsumen berkisar 800 

konsumen. Setelah UD Hasby mengubah manajemen dan dikelola oleh 

bapak Hasby, jumlah konsumen meningkat secara signifikan yaitu 

121/bulan jadi dalam satu tahun jumlah konsumen berkisar 1458 baik 

konsumen di Ponorogo maupun di luar Ponorogo.  

8. Struktur Organisasi 

a. Struktur organisasi UD Hasby sebelum mengubah manajemen yaitu: 

Owner, manajer keuangan, HRD, customer servis, desain, PPIC,  

markerting, gudang, cutting, bordir, printing, sewing,  dan finishing.  

b. Saat mengubah meanajemen: Owner, direktur, manajer keuangan, 

customer service, PPIC,  gudang, bordir, cutting, printing, seweing, 

finishing.  

c. Setelah mengubah manajemen yaitu: Owner, direktur, manajer 

keuangan, HRD, manajer produksi, manajer marketing, customer 

service, PPIC, desain, gudang, kepala bagian cutting, kepala bagian 

printing, kepala bagian sewing, kepala bagian finishing dan kurir. 

Berikut adalah tabel perubahan manajemen UD Hasby: 
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Tabel 4.1 

Tabel perbandingan manajemen lama dan manajemen baru 

No Aspek Perubahan  Manajemen lama Manajemen baru  

1 Tempat Terpisah-pisah, sempit Lebih besar, jadi satu 

2 SDM 50 karyawan  120 karyawan 

3 Modal Pinjaman bank Modal pribadi 

4 Peralatan Tradisional Modern 

5 Sistem Operasional  Umum Syariah 

6 Waktu Kerja Bebas Jam kerja 

8 Konsumen 800 konsumen 1458 konsumen 

9 Struktur organisasi Terbatas Terstruktur 

 

1. Dampak Perubahan 

Perubahan manajemen yang dilakukan oleh UD Hasby pada tahun 

2017 yang lalu ternyata memberikan dampak baik untuk keberlangsunagn 

UD Hasby. Hal tersebut dibuktikan dengan adanaya data terkait omset 

penjualan UD Hasby dari tahun 2015-2019: 
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Gambar 4.1 

Sumber: Dokumentasi UD Hasby Mlarak Ponorogo 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa omset penjualam UD 

Hasby dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fase naik turun yang 

signigikan. Pada tahun 2015-2016 omset penjualan UD Hasby dapat 

dikatakan cukup ramai. Sedangkan pada tahun 2017 omset penjualan UD 

Hasby mengalami sedikit kendala sehingga mengalami penurunan. 

Puncaknya pada tahun 2018 tepatnya setelah UD Hasby mengubah 

manajemennya dari menejemen umum menjadi manajemen syariah 

mengalami penurunan omset penjualan yang signifikan. Akan tetapi pada 

awal tahun 2019 UD Hasby berhasil menaikkan omset penjualannya 

sebanyak 70% degan ara menarik kembali sebagian konsumenny untuk 

bergabung kembali dengan UD Hasby. Bahkan UD Hasby dapat menarik 

konsumen baru dan menaikkan omset penjualannya hingga 100%.  Berikut 

adalah data jumlah konsumen UD Hasby dari tahun 2015-2019: 
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Tabel 4.2 

Data Jumlah Konsumen 

No Tahun Jumlah 

1 2015 800 Konsumen 

2 2016 800 Konsumen 

3 2017 650 Konsumen 

4 2018 120 Konsumen 

5 Mei 2019 1285 Konsumen 

6 Oktober 2019 1458 Konsumen 

 

B. Analisa Loyalitas Konsumen 

1. Jenis Loyalitas Konsumen  

Pada dasarnya perilaku konsumen adalah suatu kegiatan yang 

berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Suatu 

produk atau jasa  yang dapat menghasilakan nilai yang mengesankan bagi 

perilaku konsumen, sehingga konsumen menjadi pelanggan yang loyal.  

hal tersebut sejalan dengan perilaku  konsumen UD Hasby yang 

melakukan pembelian ulang secara tersebut karena UD Hasby dapat 

membuat produk yang mengesankan bagi konsumen. perilaku tersebut 

membuat konsumen melakukan pembelian ulang kepada UD Hasby. 

Perilaku tersebut mendorong konsumen untuk bersikap loyal dengan UD 

Hasby. Sikap loyal dapat diartikan sebagai pengaruh positif  bagi UD 

Hasby dan konsumen untuk  hubungan selanjutnya.  
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Konsumen UD Hasby sendiri termasuk loyalitas premium. Karena 

konsumen UD Hasby mempunyai ketertarikan yang tinggi sehingga 

konsumen akan melakukan pembelian ulang secara rutin. Pernyataan trsebut 

sejalan dengan pendapat Griffin mengenai loyalitas premium. Loyalitas 

premium (premium loyalty), yaitu ketertarikan yang tinggi dengan tingkat 

pembelian ulang yang tinggi pula sehingga pelanggan akan melakukan 

pembelian secara rutin. Dengan ketertarikan yang tinggi, makan konsumen 

merasa bangga karena dapat menemukan dan menggunakan produk yang 

disukainya dan akan membagi pengetahuannya dengan rekan atau 

keluarganya.  

Loyalitas konsumen terbentuk tidak dapat terbentuk secara langsung, 

loyalitas dapat terbentuk karena adanya beberapa tahapan, konsumen  akan 

menggali informasi terlebih dahulu tentang perusahaan yang akan di 

kunjunginya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Oliver mengenai tahapan 

loyalitas konsumen yaitu:
1
 

a. Loyalitas kognitif 

Pada tahap ini, dasar kesetiaannya adalah informasi tentang produk/jasa 

yang tersedia bagi konsumen. Loyalitas kognitif lebih di dasarkan pada 

karakteristik fungsional terutama biaya, manfaat dan kualitas. Konsumen 

UD Hasby mengggali informasi mengenai manfaat apa yang akan ia dapat 

jika bergabung dengan UD Hasby,dan lain-lainnya. 

b. Loyalitas afektif  

                                                           
1
 Ujang Sumarwan DKK, Riset Pemasaran dan konsumen, 233.  
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Tahap ini dasar kesetiaannya adalah sikap dan komitmen konsumen 

terhadap produk dan jasa sehingga terbentuk suatu hubungan yang lebih 

mendalam antara konsumen dengan penyedia produk/jasa dibandingkan 

pada tahap sebelumnya. Setelah menmgetahui bagaimana perusahaan yang 

telah ia datangi kemudian konsumen akan memepertimbangkan untuk 

bersikap loyal yaitu dengan melakukan pembelian kembali di perusahaan 

yang sama hal tersebut terjadi karena adanya kepuasan yang dirasakan 

setelah pembelian. Loyalitas afektif muncul karena adanya dorongan dari 

faktor kepuasan yang menimbulkan kesukaran dan menjadikan objek 

sebagai referensi.  

c. Loyalitas konatif 

Konatif menunjukkan adanya suatu niat atau komitmen untuk melakukan 

suatu  pembelian ulang yang sangat kuat dan memiliki keterlibatan tinggi 

pula yang merupakan dorongan motivasi. Maka loyalitas konatif 

merupakan suatu loyalitas yang mencakup komitmen mendalam untuk 

melakukan pembelian. Hal ini sejalan dengan pernyataan 3 konsumen UD 

Hasby yang menyatakan bahwa saya sudah 4 kali melakukan pembelian 

ulang di UD Hasby, dan saya akan terus memesan ke UD Hasby karena  

puas dengan pelayanan yang ditawarkan UD Hasby.  

d. Loyalitas tindakan 

Perilaku loyal pada tahap ini ialah komitmen pembelian ulang yang 

ditunjukkan pada suatu produk dalam kurun waktu tertentu secara teratur. 

Setelah konsumen puas dengan pelayanan yang ditwawrkan oleh UD 
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Hasby kepada konsumen, konsumen bertindak untuk melkaukan 

pembelian ulang secara rutin kepada UD Hasby.  seperti yang dilakukan 

oleh 5 konsumen UD Hasby yang tetap loyal mesekipun UD Hasby telah 

mengubah manajemennya.  

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas konsumen UD Hasby 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen berdasarkan 

wawancara dengan konsumen UD Hasby setelah terjadinya perubahan 

manajemen yaitu sebagai berikut: 

a. Kualitas produk 

Menurut Marconi Kualitas produk sangat mempengaruhi terbentuknya 

loyalitas konsumen, pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan 

kelima konsumen bahwa kelima konsumen yang merasa puas dengan 

kualitas produk UD Hasby. hal tersebut diperkuat dengan pernyataan 

ibu suratin yang pernah tertarik pada perusahaan pesaing dan kembali 

kepada hasby karena kualitas produk UD Hasby: “Dulu saya kira Hasby 

sudah bangkrut, lalu saya pesen ke yang lain, ternyata saya 

dikecewakan. awalnya saya bingung pesen kemana lagi kemudian pak 

Aris datang lagi kesini. Jadi saya kembali lag sama hasby soalnya kan 

kualitas barangnya bagus.”
2
 

b. Kemudahan dan kenyamanan dalam pembelian 

Di era milenial sepeti saat ini alam perusahaan dituntut oleh adanya 

kemudahan, perusahaan dituntut untuk menyediakan produk yang 

                                                           
2
 “Suratin, Wawancara, 201 Agustus 2019” 
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nyaman dan mudah untuk diperoleh. Pernyataan Marconi tersebut 

sesuai dengan pernyataan kelima konsumen yang menyatakan bahwa 

konsumen merasa nyaman dan mudah karena pemesanan dapat 

dilakaukan melalui telepon/ whatapps  dan produk akan dikirim 

langsung, konsumen tidak perlu datang ke kantor Hasby setelah adanya 

perubahan manajemen tersebut. karena sebelunya konsumen darus 

datang ke kantor UD Hasby untuk memesan. seperti pernyataan ibu Sri 

Suprapti: “saya terbantu sekali dengan adanya UD Hasby, pesennya 

mudah dan bajunya juga nyaman dipakai.”
3
 

c. Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

Menurut kotles dan Kevin Lane Keller (2007)kepuasan kossumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

yang diharapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan kelima 

konsumen yang menyatakan bahwa merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh UD Hasby. Kualitas pelayanan yang baik dapat 

memperngaruhi loyalitas konsumen pada merek tersebut. Hal tersebut 

terjadi setelah perubahan manajemen karena sebelumnya konsumen 

komplein pengiriman barang sering kali terlambat. Akan tetapi setelah 

terjadinya perubahan manajemen pengiriman barang sudah tidak 

terlambat lagi. seperti yang diungkapkan oleh ibu Sri Wahyumi: Hasby 

itu bagus mbak, produknya bagus, harganya juga bagus bisa dicicil 2 

                                                           
3
 “SrI Suprapti, Wawancara, 20 Agustus 2019” 
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kali, kalau dulu pelayanannya sering terlambat sekarang  sudah tidak 

lagi.”
4
 

Faktor lain yang mempengaruhi loyalitas konsumen UD Hasby yaitu: 

a. Bonus  

UD Hasby sering kali memberikan bonus kepada konsumen yang 

melakukan pembelian ulang kepada UD Hasby. hal tersebut dilakukan 

UD Hasby untuk mempertahankan konsumennya. Berikut pernyataan 

ibu Iis Ernawati: “saya seneng sama Hasby karena sering dikasih 

bonus setiap pemesanan.” 
5
 

b. Ramah  

UD Hasby melayani konsumennya dengan baik dan ramah. Karena 

ramah merupakan bagian dari pelayanan UD Hasby. seperti 

pernyataan ibu Sri Wahyuni: “Hasby itu bagus mbak, saya puas sekali 

dan melayaninya juga ramah senyum pak Hasby juga ramah sama 

konsumennya.”
6
 

Faktor yang paling dominan dalam penelitian ini adalah kualitas 

produk. Seperti yang dikatakan oleh kelima konsumen mengenai kualitas 

produk yang sangat memuaskan. Kepuasan produk adalah driver kepuasan 

pelanggan yang multi dimensi. Dengan penilaian tersebut perusahaan 

dapat mengetahui bagaimana respon konsumen kepada perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat memperbaikinya. Dari awal berdirinya 

perusahaan UD Hasby terus mengutamakan kualitas produk yang 

                                                           
4
 “Sri Wahyuni, Wawancara, 20 Agustus 2019” 

5
“ Iis Erawati, Wawancara, 20 Agustus 2019”  

6
 Sri Wahyuni, Wawancara, 20 Agustus 2019” 
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ditawarkan kepada konsumen. karana kualitas produk merupakan suatu 

identitas bagi perusahaan agar dikenal dan mudah diingat oleh masyarakat 

luas. Dengan media tersebut parusahaan dapat mempengaruhi konsumen 

untuk bergabung dengan UD Hasby.   

berdasarkan wawancara dengan konsumen, kelima konsumen 

menyatakn bahwa mereka puas dengan kualitas produk yang ditawarkan 

UD Hasby. Berikut adalah pernyataan Ibu Sri Suprapti: “kualitas 

produknya bagus, jahitannya rapi dan saya puas sekali” pernyataan yangs 

sama juga disampaikan oleh ibu Suratin: “dulu saya pernah dikecewakan 

oleh perusahaan lain, dan saya tidak ernah dikecewakan oleh UD Hasby,  

kualitas produknya bagus tidak mengecewakan, harganya  juga mudah 

tergantung kualitas produk, pokoknya saya puas, makanya saya kembali 

lagi sama Hasby.” pendapat lain juga dikemukakan oleh ibu Sri wahyuni: 

“Hasby itu bagus mbak, kualitas produknya bagus, harganya bisa dicicil 2 

kali.” Dari wawancara tersebut sebagian 5 konsumen menyatakan puas 

dengan kualitas produyk yang ditawarkan oleh UD Hasby.  

3. Respon Konsumen Terhadap Perubahan Manajemen  UD Hasby 

Tanggapan konsumen mengenai suatu perusahaan merupakan 

pengaruh positif untuk keberlangsungnya perusahaan ke depannya. Karena 

hal tersebut merupakan awal yang baik bagi perusahaan untuk 

memperbaiki perusahaan di masa yang akan datang. Seperti halnya 

tanggapan konsumen UD Hasby mengenai perubahan manajemen di UD 
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Hasby. Konsumen memberikan respon yang positif terhadap perubahan 

manajemen tersebut. 

Ketika konsumen memberikan respon kepada suatu perusahaan, 

berarti konsumen telah menentukan untuk melalukan pembelian ulang atau 

berhenti berlangganan. dari kelima informan. di UD Hasby yang berjumlah 

5 konsumen, kelima konsumen merespon positif terhadap perubahan 

manajemen UD Hasby. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen 

menunjukkan bahwa UD Hasby mendapat respon positif dari konsumen 

mengenai perubahan manajemen yang dilakukan oleh UD Hasby. Hal 

tersebut dikatakan langsung oleh ibu Sri Wahyuni: 

 “Saya tidak keberatan dengan perubahan UD Hasby, justru saya senang 

dengan perubahan tersebut, jadi tidak hanya sama-sama menguntungkan 

tapi juga sama-sama berkah. UD Hasby mengubah manajemen atau 

tidak saya akan tetap setia mbak.” 

 Berbeda dengan pendapat  ibu Suratin, ibu Suratin justru tidak 

mengetahui adanya perubahan tersebut:  

“Awalnya saya tidak tahu menegenai perubahan itu, tapi yang saya tahu 

Hasby Bangkrut mbak, makanya saya sempet pesan ke perusahaan lain. 

Saya tidak tahu UD Hasby tidak bangkrut kalau pak Aris . Akan tetapi, 

perubahan manajemen itu membuat UD Hasby semakin bagus dan saya 

semakin puas dengan produk dan pelayanannya.
7
” 

 

                                                           
7
 “Suratin, Wawancara, 20 Agustus 2019.” 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Analisa  manajemen inovasi UD Hasby dari analisa di atas UD Hasby 

ditunjukkan pada perubahan: tempat/lingkungan kerja, SDM, modal, 

peralatan produksi, sistem operasional, waktu kerja, konsumen, dan 

struktur organisasi.  

2. Analisa Loyalitas Konsumen Setelah perubahan manajemen menunjukkan 

bahwa  konsumen akan tetap loyal dengan UD Hasby. Adapun faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu: kualitas produk, kemudahan dan 

kenyamanan dalam pembelian, dan kepuasan. Faktor lain yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen adalah bonus dan ramah. Sedangkan 

faktor yang paling dominan yaitu kualitas produk. Konsumen juga merasa 

senang dengan perubahan   tersebut.   

B. Saran 

Untuk Perusahaan pertahankan kualitas produk dan jaga kepercayaan 

konsumen.  
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