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ABSTRAK 
 
 
 

Suaibatul Aslamiyah, Program Magister Manajemen, Pasca Sarjana, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2018. Peranan Perubahan Nilai 
Berjilbab Syar’i dalam Implementasi Strategi dan Efeknya terhadap Kinerja Bisnis 
pada Usaha Kecil Jilbab (Studi Kasus Pada Faiz Collection Di Kecamatan 
Manyar, Kabupaten Gresik). Ketua komisi pembimbing: Mintarti Rahayu, Anggota 
komisi pembimbing: Achmad Helmy Djawahir. 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan makna 
perubahan nilai berjilbab syar’i di masyarakat dan pandangan yang mendasari 
implementasi strategi diferensiasi-fokus melalui pengembangan produk, dan 
pengembangan pasar oleh pengusaha jilbab serta efeknya dalam meningkatkan 
kinerja bisnis pada usaha kecil jilbab Faiz Collection di Kecamatan Manyar 
Kabupaten Gresik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus 
dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa makna perubahan berjilbab syar’i 
berkaitan dengan nilai-nilai pada jilbab. Nilai pertama adalah nilai budaya; 
merupakan nilai yang bersumber dari kecenderungan perilaku mayoritas 
masyarakat Indonesia saat ini, yang dibentuk oleh: (1) sistem religi/ kepercayaan, 
(2) sistem organisasi sosial, dan (3) sistem pengetahuan. Nilai kedua adalah nilai 
jilbab; bersumber dari norma-norma dalam penggunaan jilbab, yang dibentuk 
oleh: (1) sistem religi/ kepercayaan, (2) norma masyarakat, (3) persyaratan, dan 
(4) manfaat. Nilai ketiga adalah nilai bisnis; merupakan nilai yang bersumber dari 
peluang bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang dibentuk 
oleh: (1) nilai konsumen, dan (2) nilai produsen. Nilai-nilai tersebut mendasari 
perubahan dalam implementasi strategi diferensiasi-fokus oleh pengusaha jilbab. 
Salah satu bentuk dari perubahan implementasi strategi tersebut adalah 
pembuatan produk yang berasal dari perubahan kebutuhan konsumen, yakni 
membuat jilbab syar’i yang sebelumnya tidak diproduksi atau hanya membuat 
jilbab standar. Efek perubahan kebutuhan pada jilbab yang beralih pada jilbab 
syar’i terhadap kinerja bisnis, salah satu yang terlihat adalah pada meningkatnya 
jumlah penjualan yang mencapai dua kali lipat dibandingkan pada jilbab standar. 

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam mengimplemensikan strategi, 
perubahan lingkungan eksternal memberikan efek terhadap kinerja bisnis, 
sehingga dibutuhkan upaya pengembangan produk dan pengembangan pasar. 
Penelitian ini juga memverifikasi bahwa nilai religi yang terdapat pada jilbab 
merupakan nilai dominan yang mempengaruhi kebutuhan pada pemilihan mode 
jilbab.  
 
 
Kata Kunci: Jilbab, Implementasi Strategi, Kinerja Bisnis, UKM 
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ABSTRACT 

 

 

Aslamiyah, Suaibatul. 2018. The Role of Sharia-Compliant Hijab Value 

Changes in Strategic Implementation and Its Effects on Small Hijab 

Business Performance: A Case Study at “Faiz Collection” in Manyar 

Gresik. Graduate Program in Management, Faculty of Economics and 

Business, University of Brawijaya. Supervisor: Mintarti Rahayu. Co-

Supervisor: Achmad Helmy Djawahir. 

 

This study aims at describing and explaining the meaning of value changes 

in sharia-compliant hijab wearing among Moslem society and views that underly 

the implementation of focused differentiation strategy through product and market 

development by hijab business entrepreneurs and its effect on the performance 

improvement of “Faiz Collection”, a small hijab business in Manyar Gresik. This 

case study applies qualitative descriptive method. 

The results of the study reveal that the changes of meaning in sharia-

compliant hijab wearing are related to the values of hijab. The first value is 

culture, which is based on the behavioral trends of the majority of current 

Indonesian society formed by: (1) religious/belief system; (2) social organization 

system; and (3) knowledge system. The second value lies on the hijab, which 

comes from norms in wearing it, which is constituted by: (1) religious/belief 

system; (2) social norms; (3) requirements; and (4) benefits. The third value is 

business, the value coming from business opportunity adapted with people’s need 

as formed by: (1) consumer value; and (2) producer value. The values influence 

changes in the implementation of focused differentiation strategy by hijab 

business entrepreneurs. One of the changes is the production of customer need-

based hijab, i.e. sharia-compliant hijab, which was not produced previously since 

the company only produced regular hijab. The effect of such a trend in sharia-

compliant hijab wearing is noticeable in business performance: its total sales is 

twofold of the regular hijab. 

The aforementioned results affirm that, in terms of strategy 

implementation, the changes of external environment can influence the business 

performance requiring product and market development. This study also verifies 

that the religious value of hijab is the dominant factor affecting people’s choice on 

hijab modes. 

 

Keywords: hijab, strategic implementation, business performance, small and 

medium enterprises 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak kepulauan, 

dengan wilayah yang sangat luas dan padat penduduk, juga terdapat banyak 

agama, suku sehingga menjadikannya memiliki budaya yang beragam. Salah 

satu diantaranya adalah agama Islam, sebagai agama mayoritas yang mengatur 

setiap tindakan atau perilaku dari setiap penganutnya ini, memiliki keunikan 

tersendiri dan menarik untuk terus dipelajari. Islam sebagai agama mayoritas 

banyak berkembang di pulau Jawa, memiliki penduduk terpadat dibandingkan 

pulau-pulau lainnya. Meskipun pulau Jawa terdiri dari banyak suku, namun 

sebagai 1 dari 364 suku di Indonesia ini mempunyai nilai-nilai dan praktek 

manajemen yang mempengaruhi perkembangan peradaban di Indonesia 

(Irawanto, 2011).  

Terutama suku Jawa sebagai masyarakat yang mendominasi pulau Jawa, 

banyak menjadi sasaran utama dakwah dalam menyebarkan nilai-nilai dan 

ajaran agama Islam, oleh para ulama atau waliyullah terdahulu. Hal ini terbukti 

dan dapat dilihat dengan banyaknya makam Wali Songo (sembilan ulama), yang 

tersebar di pulau Jawa (sebagian besar berada di Jawa Timur).  Pendekatan 

yang digunakan oleh para ulama tersebut adalah pendekatan akulturasi budaya 

Islam yang adaptif dan apresiatif terhadap budaya masyarakat setempat (suku 

Jawa), yang kemudian disisipi nilai-nilai Islam secara bertahap sebagai langkah 

mereka mengajak, membangun dan mengembangkan masyarakat Muslim dan 
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mempraktekkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari (Suparjo, 

2008).  

Bentuk pengaruh dari budaya suku Jawa yang masyarakatnya banyak 

mempraktekkan nilai-nilai Islam tersebut, kemudian menyebar hampir diseluruh 

wilayah Indonesia. Praktek nilai-nilai Islam dapat dilihat pada banyak bidang, 

misal: bidang sosial, kemasyarakatan, dan gaya berpakaian (jilbab). Jilbab 

sebagai suatu produk dari budaya, merupakan praktek dan ekspresi dari nilai-

nilai Islam yang paling mudah diamati dari masa ke masa dan terus berkembang 

seiring dengan perubahan zaman. Terutama perubahan budaya Islam, yang 

mengarah kepada kesadaran dari setiap individu untuk semakin mendekatkan 

diri kepada Tuhan yang Maha Esa, menjadikan mode jilbab sebagai kebutuhan 

mereka juga berubah, sehingga perubahan budaya berjilbab dari segi mode atau 

tren juga berkembang. 

Jilbab di Indonesia, pertama kali digunakan oleh para mujahidah (pejuang 

Islam) sebelum abad 20. Meskipun sumber tertulis belum banyak ditemukan, 

namun dalam beberapa naskah sejarah, diketahui bahwa Muslimah di Aceh 

pada abad 17 atau 1600-an dan Muslimah Minangkabau di Padang pada abad 

19 atau 1800-an sudah menutup auratnya dengan baju panjang dan jilbab yang 

masih berupa selendang yang menutup kepala. Kemudian pada awal abad 20 

atau 1900-an, pemakaian jilbab sudah tertutup, seperti Nyai Achmad Dahlan 

beserta pengurus Nasyiatul Aisiyah Muhammadiyah dan orang-orang Sunda 

yang biasa memakai kerudung putih yang dilipat di atas kepala yang disebut 

mihramah atau mihram yang awalnya berasal dari bahasa Arab mahramah 

(thisisgender.com). 
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Pada saat itu, diketahui bahwa masih ada Muslimah yang belum 

berjilbab, hal tersebut antara lain menurut guru besar sejarah Universitas 

Padjadjaran Bandung, Prof. Ahmad Mansur Suryanegara, dikarenakan dalam 

penyebaran nilai-nilai Islam, masalah ketauhidan pada waktu itu lebih utama 

daripada Fiqih (kitab Fiqih yang dipakai stagnan, hanya berupa kitab shalat, 

puasa dan lainnya), sehingga menutup aurat belum dibicarakan.  

Sejarah yang lain berkaitan dengan perkembangan jilbab adalah peristiwa 

yang terjadi pada tahun 1979, ketika hak sebagai Muslimah untuk berhijab 

dicabut oleh pemerintah pusat. Peristiwa ini berawal dari para siswi berjilbab di 

SPG Negeri Bandung yang hendak dipisahkan pada lokal khusus, langsung 

memberontak atas perlakukan diskriminatif terhadap jilbab mereka. Melihat hal 

ini, ketua MUI Jawa Barat segera turun tangan hingga pemisahan itu berhasil 

digagalkan.  

Kemudian pada tanggal 17 Maret 1982, Dirjen Pendidikan dan 

Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo, SH., mengeluarkan SK 052/C/Kep/D.82 

tentang Seragam Sekolah Nasional yang implementasinya berujung pada 

pelarangan jilbab di sekolah. Saat itu penggusuran para pemakai jilbab dari 

sekolah banyak terjadi, sehingga para Muslimah banyak yang keluar dari studi 

demi konsisten untuk menjalankan syariat. Mereka yang diusir dari sekolah 

karena jilbabnya, sampai membawa perkara ini ke pengadilan.  

Hal tersebut yang kemudian mendorong pada revolusi jilbab dan 

mengundang protes dari ribuan mahasiswa dan pelajar berjilbab di berbagai kota 

besar yang turun ke jalan. Sejak terjadinya gelombang revolusi tersebut, keluar 
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SK Dirjen Dikdarmen No. 100/C/Kep/D/1991 untuk mencabut larangan tentang 

pemakaian jilbab sebelumnya oleh pemerintah pusat (thisgender.com). 

Namun zaman sekarang, kitab-kitab ulasan Fiqih maupun online tentang 

kewajiban menutup aurat secara sempurna, lebih mudah ditemukan. Hal inilah 

yang kemudian mempengaruhi mode jilbab muslimah pada abad 21 atau 2000-

an saat ini, yang semula didominasi oleh jilbab standard dan beralih pada 

penggunaan jilbab syar’i, sebagai salah satu bentuk dari adanya perubahan 

sikap dan perilaku yang baik dan menuju ketaatan beragama di masyarakat. 

Perubahan budaya berjilbab yang tercermin pada perubahan mode atau 

tren yang berkembang tersebut, merupakan masukan (input) bagi para 

pengusaha dalam mencermati peluang dari perubahan lingkungan ekstenal 

untuk kelangsungan bisnisnya. Untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen dan memanfaatkan peluang yang muncul, maka para pengusaha 

harus merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis dengan baik, jelas 

dan terarah. Hal ini berkaitan dengan jilbab sebagai produk dari budaya Islam, 

yang mengacu pada proses perkembangan seseorang berkaitan dengan 

kepercayaannya (aspek ketuhanan), sehingga mengekspresikan nilai-nilai dan 

makna-makna tertentu bagi setiap pemakainya, maka nilai-nilai dan makna-

makna tersebut harus menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan suatu 

produk dari bisnis jilbab oleh pengusaha.  

Suatu langkah supaya nilai-nilai dan makna-makna yang terdapat pada 

jilbab dapat dicermati dengan baik oleh pengusaha jilbab, dan diterima oleh 

masyarakat atau konsumen, adalah melakukan strategi diferensiasi terhadap 

perbedaan kebutuhan atau keinginan yang berfokus pada konsumen yang ingin 
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dikuasai (diferensiasi-fokus), melalui pengembangan produk, pengembangan 

pasar yang membedakannya dengan produk lain, sehingga diharapkan mampu 

untuk terus meningkatkan kinerja dan kelangsungan hidup dari suatu bisnis/ 

usaha. 

Budaya adalah pola pikir dan perilaku efektif yang diulang secara terus-

menerus untuk mencapai tujuan, sehingga membentuk karakter kelompok sosial. 

Pendirian suatu perusahaan dalam perencanaan strategis yang menggunakan 

masyarakat setempat sebagai tenaga kerjanya, sangat dipengaruhi oleh karakter 

tersebut, karakter yang paling leluasa dalam mengaturnya adalah karakter 

masyarakat fungsionalis, yang memiliki watak saling bergantung pada orang lain 

(Rivai dan Prawironegoro, 2015:47).  

Berkaitan dengan budaya sebagai perilaku, maka budaya merupakan 

suatu deskripsi atas suatu cara hidup tertentu yang mengekspresikan nilai-nilai 

dan makna tertentu, bukan hanya dalam seni dan belajar melainkan juga dalam 

institusi dan perilaku biasa (Williams dalam Barnard, 1996:51). Lebih lanjut, salah 

satu ekspresi berbudaya adalah penggunaan jilbab, yakni budaya direfleksikan 

pada arus perubahan-perubahan historis. Budaya dapat digunakan untuk 

mengacu pada suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan 

estesis, sehingga saat orang menyatakan “orang berbudaya” mengacu pada 

pemikiran yang berkembang (William, 1983: 90). Hal ini berarti ketika seseorang 

berjilbab mereka juga mengekspresikan nilai-nilai dan makna-makna tertentu dari 

diri mereka. 

Jilbab dalam Islam, dimaknai sebagai pakaian yang menutup seluruh 

tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Budaya berjilbab, merupakan 
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fenomena yang kaya makna dan penuh nuansa (Geertz, 1992), yang telah 

menjadi keyakinan dan pengamalan di kehidupan sehari-hari. Hal ini di dasari 

pada konsep jilbab itu sendiri sebagai kewajiban bagi pemeluk agama Islam, 

untuk menutup auratnya dengan jilbab bagi muslimah. Hal ini dijelaskan dalam 

salah sumber hukum ajaran agama Islam, yang tertuang dalam QS. Al-Ahzab 

(33): 59, yang artinya: 

Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, 
dan isteri-isteri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya 
ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah 
untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.  
 

Hal ini juga diperjelas dalam QS. An-Nur (24): 31, yang artinya: 

Katakankan kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau 
putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau 
putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang 
mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai 
keinginan (terhadap) wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang 
aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian 
kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” 

 
 
Adanya anjuran dan perintah pada ayat-ayat di atas, merupakan salah 

satu great tradition yang ada dalam Islam, karena menjadi keyakinan dan 

pegangan hidup. Lebih dari itu, jilbab juga berfungsi sebagai bahasa yang 

menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya. Tradisi berjilbab pada awal 

kemunculannya, merupakan penegasan dan pembentukan identitas 

keberagamaan seseorang (El Guindi, 2005: 11-15).  
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Dahulu jilbab penekanannya kepada persoalan etika, hukum, keamanan 

masyarakat tempat ayat itu diturunkan, serta penegasan dari pembentukan 

identitas keberagaman seseorang. Namun dalam perkembangannya, 

penggunaan jilbab telah mengalami pergeseran makna yang signifikan. Jilbab 

tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas religius, tetapi lebih luas kepada 

aspek budaya, sosial, politik, ekonomi juga fashion atau mode. Hal ini tentunya 

menjadikan jilbab tidak hanya menjadi identitas keberagaman, tetapi juga 

menjadi identitas budaya. Gejala semacam ini dengan mudah dapat dijumpai 

dalam kehidupan sosial (El Guindi, 2005: 167-168). 

Meskipun pada dasarnya jilbab ini wajib bagi setiap muslimah, namun hal 

berbeda justru dikemukakan oleh Muhammad Sa’id al-‘Asymawi (2003:12), yang 

menyatakan bahwa hijab dalam pengertian penutup kepala atau di Indonesia 

dikenal dengan jilbab, bukanlah kewajiban agama. Jilbab merupakan tradisi 

masyarakat yang bisa diikuti ataupun ditentang, karena itu masalah jilbab ini 

tidak memiliki konsekuensi iman-kafir, selama dasarnya tetap kesopanan dan 

kehormatan. Pandangan ini beranggapan bahwa jilbab lebih merupakan produk 

budaya, karena ajaran Islam tidak menentukan corak atau model pakaian secara 

lebih rinci. Jilbab hanya sebagai “mode” maka dalam mengenakannya dapat 

berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya, tergantung selera 

masyarakat. Selain itu, mode jilbab juga dapat berubah dari waktu ke waktu 

sesuai dengan tren yang berkembang saat ini. 

Saat ini ada 3 (tiga) mode jilbab yang sedang tren dipasaran, berkaitan 

dengan perubahan budaya berjilbab oleh konsumen, antara lain sebagai berikut: 
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1. Jilbab panjang atau khimar syar’i (jilbab yang hampir menutupi setengah 

badan seorang perempuan yang berukuran lumayan besar). 

2. Jilbab standar (jilbab yang kebanyakan dipakai orang Indonesia, yang 

berukuran tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil). 

3. Jilbab modis (jilbab yang biasa dipakai kaum perempuan dengan berbagai 

perhiasan diatasnya, untuk memperindah jilbab dalam pemakaiannya, 

sehingga terlihat mempesona dan menarik). 

Bisnis (usaha) adalah semua aktifitas dari institusi – institusi yang 

menghasilkan barang atau menyediakan jasa-jasa penting, dan diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari (Jatmiko, 2004:3–5). Kegiatan bisnis adalah 

pengorganisasian yang berasal dari barang atau jasa untuk memperoleh 

keuntungan (Griffin, 2002: 5). Dasar dalam melakukan suatu bisnis terdiri dari 2 

(dua) hal, yaitu: penawaran berdasarkan permintaan dan permintaan 

berdasarkan penawaran (Lerner, 1989: 2). Namun, yang paling minim risiko 

adalah melakukan suatu bisnis, dengan menawarkan suatu produk berdasarkan 

permintaan dari konsumen saat ini, sehingga permintaan harus diketahui terlebih 

dahulu. 

Strategi bisnis, merupakan uraian cara meraih keunggulan bersaing di 

pasar dan apa yang menyebabkan bisnisnya berbeda dengan pesaingnya. 

Melalui strategi bisnis yang jelas, maka akan diperoleh garis besar metode yang 

bisa di gunakan perusahaan untuk memenuhi faktor-faktor kesuksesan (Hamali, 

2016:96). Tipologi strategi bisnis, mengidentifikasi beberapa strategi bersaing 

generik yang tersedia untuk bisnis, dan dikembangkan untuk memberikan dasar 

konseptual untuk mengidentifikasi kelompok strategis (DeSarbo dan Grewel, 
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2008; Zahra dan Covin, 1993). Salah satunya adalah tipologi strategi generik, 

yang dikembangkan oleh Porter (1980).  

Menurut kerangka kerja Porter (1980), bisnis dapat mengejar kinerja yang 

superior dengan menetapkan posisi kepemimpinan biaya atau membedakan 

penawarannya (diferensiasi) dari pesaingnya. Salah satu pendekatan, dapat 

disertai dengan memfokuskan upaya pada ceruk pasar tertentu, yang dikenal 

sebagai strategi “diferensiasi-fokus”. 

Pada dasarnya, strategi digunakan sebagai acuan tindakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan, yang seringkali diukur dalam bentuk kinerja. 

Kinerja merupakan hasil dari bisnis, yang telah dilakukan wirausahawan pada 

masa lalu, dan digunakan sebagai alat pengukur prestasi kerja, dengan 

menggunakan metode penilaian tertentu (Taman, 2011). Tinggi rendahnya 

kinerja, sangat menentukan dalam perkembangan perusahaan, sebagaimana 

tujuan dari bisnis, antara lain: untuk memperoleh hasil atau keuntungan; untuk 

meningkatkan harta atau kekayaan; dan untuk memenuhi tanggung jawab sosial, 

yang dapat dicapai jika perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik 

(Lerner, 1989: 3).  

Kinerja (performance) perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualan, 

tingkat keuntungan, pengembalian modal, tingkat turn over dan pangsa pasar 

yang diraihnya (Jauch dan Glueck, 2012). Kinerja usaha dipengaruhi oleh 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan, karakteristik invidu manajer, 

dan peranan Pemerintah (Lerner (1986:12); Steiner (2000:7); Lambing (2003: 

60). 
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Penelitian kelompok strategis awal, mendukung penerapan tipologi Porter 

pada UKM (Chaganti et al., 1989; Dollinger dan Golden, 1992). Sementara 

strategi yang dipilih dari usaha kecil dan menengah bervariasi, organisasi baru 

dan kecil biasanya menemukan keberhasilan terbesar mereka, dalam menyerang 

pasar khusus (yaitu orientasi fokus). Berdasarkan sumber daya mereka yang 

terbatas, banyak usaha kecil tidak punya pilihan selain menyerang pasar khusus, 

baik geografis, produk, atau layanan berbasis, yang menekankan pada 

kepemimpinan biaya atau diferensiasi (Watkins, 1986).  

UKM yang mencoba menyerang pasar yang luas, dengan strategi 

berbasis biaya atau diferensiasi, menghadapi persaingan terus-menerus dengan 

merek dan perusahaan besar yang mapan, menempatkan mereka pada posisi 

yang sangat merugikan. Selain orientasi fokus, UKM cenderung mengikuti pola 

kepemimpinan biaya-diferensiasi, yang sama dengan saingan mereka yang lebih 

besar (Wolff dan Pett, 2000).  

Selain itu, beberapa studi penelitian sebelumnya yang menghubungkan 

antara strategi dan kinerja dapat diketahui dari penelitian Allen dan Helms (2006) 

yang menghubungkan praktik strategis, dan kinerja organisasi pada strategi 

generik Porter. Pada hasil penelitiannya, diketahui bahwa praktek terbaik dari 

masing-masing strategi Porter adalah (1) Strategi diferensiasi: inovasi 

merupakan faktor paling penting untuk kesuksesan; (2) Diferensiasi-fokus: 

praktek strategis yang penting untuk strategi diferensiasi-fokus, termasuk 

memproduksi produk atau layanan untuk segmen pasar, dengan harga tinggi dan 

penyediaan produk dengan layanan khusus; (3) Kepemimpinan biaya: strategi 

kepemimpinan biaya hanya memiliki satu taktik yang signifikan, yaitu 
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meminimalkan biaya distribusi; (4) Kepemimpinan biaya-fokus; meningkatkan 

efisiensi operasional adalah penting, namun faktor keberhasilan kritis lainnya 

lebih terfokus pada masalah kualitas dan pelayanan. 

Lebih lanjut, Parnell et al. (2012) melakukan penelitian uji peran potensial 

yang dimainkan oleh ketidakpastian lingkungan, yang dirasakan dalam hubungan 

strategi-kinerja antara UKM di China, Turki, dan Amerika Serikat. Pada hasil 

penelitiannya, diketahui bahwa kombinasi hubungan strategi-kinerja, mendukung 

jika dilaksanakan di Turki dan Amerika Serikat. Di China, kelompok strategis 

dengan kinerja tertinggi, menekankan orientasi fokus disertai dengan tidak 

adanya kepemimpinan biaya maupun diferensiasi, dan kelompok dengan kinerja 

terendah terdiri dari bisnis dengan biaya rendah. 

Disisi lain, penelitian Blackburn et al. (2013) menunjukkan bahwa ukuran 

dan umur perusahaan mendominasi kinerja, dan lebih penting daripada strategi 

dan karakteristik wirausaha pemiliknya. Namun, memiliki rencana bisnis juga 

penting.  

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, diketahui bahwa strategi 

berperan dalam mempengaruhi kinerja, serta dalam kelangsungan dan kegiatan 

bisnis atau usaha. Terutama berkaitan dengan bidang usaha yang berbeda-

beda, dan lingkungan yang selalu berubah-ubah. Setiap ketidakpastian dalam 

bisnis dapat diatasi melalui landasan strategi yang direncanakan dengan baik, 

untuk memperoleh kinerja terbaik, agar tercipta keunggulan bersaing atau 

keunggulan kompetitif. 

Jika dari perspektif sejarah, sebagian besar penelitian tentang hubungan 

strategi bisnis-kinerja, didasarkan pada studi tentang perusahaan barat di negara 
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maju, terutama Amerika Serikat (Jusoh dan Parnell, 2008). Oleh karena itu, 

sebagai suatu celah penelitian yang baru, peneliti mengkaji tentang strategi 

bisnis-kinerja dengan mengkaitkan pada suatu produk budaya, yang 

menunjukkan perkembangan spiritual atau dalam hal ini adalah jilbab, yang 

berarti mengekspresikan nilai-nilai dan makna-makna pada pemakainya, dalam 

prakteknya di negara berkembang seperti Indonesia. Pada prakteknya di 

Indonesia, jilbab digunakan karena adanya kesadaran diri, keyakinan dan 

pengaruh lingkungan, seperti keluarga dan teman (Ristinova, 2016). Jilbab juga 

sebagai simbol ketaqwaan, menimbulkan perasaan nyaman, simbol 

keanggunan, dan simbol kemoderenan (Istiqomah, 2013). 

Tren budaya berjilbab yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, 

adalah budaya penggunaan jilbab panjang atau khimar syar’i (www.bbc.com). 

Berkembangnya jilbab syar’i, diawali dengan adanya problematika perilaku 

penggunaan jilbab modis (hijabers gaul) yang berkembang pada tahun 2010, 

namun belum memenuhi fungsi utamanya sebagai penutup aurat (www.suara 

islam.com). Berdasarkan hal tersebut maka terlahir salah satu organisasi yang 

mengampanyekan penggunaan jilbab agar sesuai dengan kriteria syar’i, yang 

bernama “Peduli Jilbab” pada tahun 2012. Salah satu dampak perilaku yang 

muncul adalah banyaknya artis/ public figure yang tetap diterima pada dunia 

hiburan meskipun telah berjilbab syar’i, antara lain: Peggy Melati Sukma, Lyra 

Virna, Sarah Vi, Yulia Rahman, Meyda Sefira dan lain sebagainya 

(www.khalifahlife.com). 

Adanya perubahan perilaku dari seorang artis/ public figure, yang mulai 

hijrah dan membuat bisnis fashion jilbab dan baju syar’i, secara tidak langsung 
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berdampak pada tren jilbab di Indonesia, tidak jarang mode atau nama produk 

jilbab dan baju, menggunakan nama serta berkiblat dengan mencontoh dari 

mereka, sehingga jilbab syar’i mulai menjadi tren perilaku yang digemari, oleh 

berbagai kalangan dengan modelnya yang lebih cantik dan modis, juga gaya 

yang elegan dan feminism serta mampu menggeser kesan kuno, atau identitas 

yang dicantumkan pada kelompok-kelompok tertentu, dengan adanya nilai-nilai 

dan makna tertentu yang hendak disampaikan. 

Jika pada awalnya perilaku berjilbab syar’i banyak digunakan, dan dipilih 

dengan alasan tren fashion atau meniru artis yang berkembang saat ini, namun 

setelah digunakan jilbab syar’i juga menjadikan seorang wanita merasa lebih 

nyaman, melalui terlindunginya bagian tubuh (lekuk tubuh yang tidak terlihat) dan 

beberapa berdampak pada pengalaman spiritual yang motivasi mereka, untuk 

lebih meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Allah subhanallahu 

wata’ala. Hal ini didukung dengan hasil wawancara pra-riset peneliti dengan Ibu 

Likhah (konsumen jilbab syar’i di Mataram, Lombok) yang menyatakan bahwa: 

“Meskipun pada awalnya saya berjilbab syar’i karena mengikuti tren 
perilaku fashion jilbab saat ini, namun setelah digunakan ternyata jilbab 
syar’i menjadikan saya merasa lebih nyaman karena bagian tubuh saya 
yang lain juga tertutupi dengan sempurna sehingga tidak memperlihatkan 
lekuk tubuh dan menjadikan saya malu jika berkerudung pendek lagi. Hal 
ini menjadikan saya sadar bahwa islam sangat memuliakan wanita. 
Selain itu, jilbab syar’i juga memacu saya untuk beribadah lebih giat dan 
mengingatkan saya bahwa bekal akhirat saya masih kurang sehingga 
jilbab syar’i menjadi kebutuhan saya saat ini”. (Wawancara melalui 
Whatsapp pada tanggal 17 Oktober 2017, terlampir). 

 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Uswatun (konsumen jilbab syar’i di 

Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik) yang 

menyatakan bahwa: 
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“Pada awalnya saya menggunakan jilbab syar’I, karena melihat banyak 
orang yang menggunakannya, namun setelah saya coba ternyata jilbab 
syar’i mampu memberikan rasa nyaman terutama karena mampu 
menutupi bagian dada dan pinggul sebagai aurat wanita yang sering 
menjadi bahan pemicu syahwat lelaki dengan mode yang lebih bervariasi, 
hal inilah yang kemudian menyadarkan saya bahwa islam sangat 
memuliakan perempuan, dan kembali banyak belajar pada ajaran Al-
Quran dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wassalam, sehingga saat ini 
berjilbab syar’i sudah menjadi kebutuhan bagi saya”. (Wawancara 
dirumah ibu Uswatun pada tanggal 8 November 2017). 
 
Adanya pergeseran perilaku, makna, fenomena, tren atau fashion dan 

peningkatan pemahaman tentang islam pada beberapa masyarakat di Indonesia, 

maka jilbab syar’i sebagai salah satu dari suatu produk budaya, dan kebutuhan 

konsumen saat ini telah mengalami perubahan, sehingga perubahan budaya 

berjilbab tersebut dapat menjadi peluang untuk membuat suatu produk, 

berdasarkan permintaan yang saat ini sedang digemari dan banyak peminatnya. 

Namun sebagai suatu peluang, seorang pengusaha harus mengetahui dan 

mempertimbangkan nilai-nilai dan makna-makna yang terdapat dalam jilbab, baik 

itu makna yang berasal dari individu pengusaha maupun konsumen, agar tidak 

menyimpang dan tetap sesuai dengan syariat Islam.  

Berdasarkan adanya perubahan budaya berjilbab tersebut, maka 

pelaksanaan bisnis yang menggunakan generik strategi diferensiai-fokus, dapat 

dilakukan melalui pengembangan suatu produk dan pengembangan pasar agar 

dapat terus bersaing dan mencapai keunggulan kompetetif. Pada prakteknya, 

seorang pengusaha jilbab memproduksi jilbab syar’i, karena adanya 

kecenderungan perilaku dan permintaan kebutuhan dari konsumen.  

Pada perekonomian pasar (market-oriented economy), sistem produksi 

dan alokasi barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme pasar. Perusahaan-

perusahaan memperkirakan barang-barang yang diinginkan konsumen, mencari 
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sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang 

tersebut, kemudian memproduksinya dan mendistribusikannya (Arsyad, 2012: 

18).  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka para manajer di suatu perusahaan 

bertanggungjawab pada hampir semua pengambilan keputusan ekonomi dan 

macam produk yang dihasilkan, harganya, teknologi produksi yang digunakan, 

dan pembiayaan produksi yang akan menghasilkan laba atau rugi, bagi 

perusahaan yang dijalankannya. Hal inilah yang menjadikan salah satu dasar 

bahwa dalam menjalankan usahanya seorang manajer atau wirausahawan harus 

mempunyai strategi dalam menjalankan bisnisnya, dengan mengetahui tentang 

kondisi pasar, terutama adanya perubahan perilaku dari konsumen, yang selalu 

berubah seiring dengan perubahan zaman.  

Pada kegiatan bisnis, untuk mampu menjadikan perubahan perilaku pada 

budaya berjilbab ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dan mempengaruhi 

strategi-kinerja bisnis, maka diperlukan kemampuan yang mumpuni terutama 

dalam bidang manajemen bisnis, strategi, dan keterampilan oleh setiap pelaku 

usaha. Hal ini dilakukan agar bisnis dapat bertahan dan terdapat manfaat yang 

terus dirasakan, baik bagi diri sendiri, maupun lingkungan sosial disekitarnya, 

yang secara tidak langsung membantu pemerintah dalam menanggulangi 

permasalahan ekonomi di Indonesia. Terutama untuk karakter masyarakat 

fungsionalis, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi.  

Lebih lanjut, pada penerapannya peneliti menyadari akan pentingnya 

peranan perubahan budaya pada jilbab, sebagai suatu penilaian terhadap 

lingkungan eksternal perusahaan yang berubah, dalam kaitannya pada 
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pengimplementasian strategi bisnis dan efeknya terhadap kinerja oleh manajer 

baik di perusahaan besar, perusahaan kecil maupun UKM. 

Salah satu daerah yang memiliki sentra bisnis atau usaha jilbab adalah 

Kabupaten Gresik, dikenal sebagai “Kota Santri” yang memiliki banyak pondok 

pesantren, makam ulama yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di 

pulau Jawa (Sunan Giri, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Siti Fatimah binti 

Maimun, dsb) dan dilalui oleh jalur perdagangan dengan lokasi strategis di Jawa 

Timur, menjadikan Gresik memiliki banyak budaya yang terus berubah seiring 

dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan budaya berjilbab oleh setiap 

pemakainya, juga pada jumlah pengusaha jilbab yang terus berkembang.  

Hal ini didukung dengan pernyataan dari kepala Bappeda Gresik 

Hermanto Sianturi, yang menyatakan bahwa saat ini produsen jilbab lebih 

banyak dan meluas hampir di seluruh wilayah di Gresik. Pemasaran produk jilbab 

ini tak hanya di dalam negeri, bahkan beberapa pengrajin sudah bisa 

memasarkan ke pasar ekspor. Hal ini didukung dengan jumlah prosentasi 

ekonomi pergerakkan sektor industri Gresik yang mencapai 50 – 60 % yang tidak 

hanya didominasi oleh industri manufaktur yang besar namun juga industri 

rumahan (UKM) (Antara Jatim, 2014).  

Berdasarkan data dari Dinas koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Gresik mengenai jumlah usaha mikro pada tahun 2017 

yang bergerak di usaha jilbab, diketahui bahwa jumlah persentasi pertumbuhan 

UKM yang ada di Kabupaten Gresik, jumlah terbesar terpusat pada 2 kecamatan 

yaitu Gresik dan Manyar, lebih detail mengenahi perbandingan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 Jumlah Pengusaha Jilbab di Kabupaten Gresik 

No. Kecamatan Jumlah Pengusaha 

1 Gresik 18 

2 Kebomas 3 

3 Manyar 19 

4 Bungah 4 

5 Dukun 3 

6 Sidayu 1 

7 Ujung Pangkah 1 

Total 49 
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Gresik (Diolah Peneliti, 2017) 

 

Lebih lanjut, perkembangan pengusaha jilbab syar’i di Kabupaten Gresik 

pada tiap Kecamatan terlihat pada Gambar 1.2 berikut: 

 

Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Pengusaha Jilbab Syar’i  
di Kabupaten Gresik 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Gresik (Diolah Peneliti, 2017) 

 
 

Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa Kecamatan Manyar memiliki jumlah 

pengusaha jilbab terbanyak, sedangkan pada Gambar 1.1 diketahui bahwa 
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perkembangan pengusaha jilbab syar’i setiap tahun mengalami kenaikan. Hal ini 

tidak lain karena pengusaha jilbab banyak dikenal oleh masyarakat, dan muncul 

pertama kali di wilayah ini juga menjadi yang awal dalam membuat jilbab syar’i. 

Salah satunya dengan pra-riset yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Hj. 

Faizah (pengusaha dan pengguna jilbab syar’i di Desa Manyar Sidorukun, 

Kecamatan Manyar, Gresik) sebagai salah satu pelaku usaha jilbab sejak tahun 

1998, di Kabupaten Gresik yang menyatakan bahwa: 

“Pada mulanya pengrajin jilbab tidak sebanyak sekarang, bisa dibilang 
saya adalah yang terlama bergerak di usaha ini. Meskipun pada awalnya 
usaha saya membuat mukenah, namun karena jilbab lebih banyak 
diminati saya beralih membuat jilbab. Hal ini dikarenakan jilbab identik 
dengan perilaku wanita untuk selalu berhias, dengan menyesuaikan 
setiap jilbab, dan pakaian yang ia pergunakan sehingga kebutuhan untuk 
selalu berganti warna maupun mode selalu tinggi. Saat ini tren jilbab yang 
banyak di gandrungi perempuan dan laris di pasaran adalah jilbab syar’i, 
dengan model dan warna yang tidak monoton menjadikan ia banyak 
dipilih karena mampu memberikan rasa nyaman, percaya diri dan lebih 
menutupi lekuk tubuh perempuan. Bahkan beberapa konsumen 
menjadikan jilbab syar’i ini sebagai pengganti mukenah, dengan 
melengkapinya menggunakan kaos kaki, sehingga secara tidak langsung 
jilbab syar’i lebih menjadi kebutuhan saat ini karena funginya yang 
banyak memberi manfaat dan lebih memudahkan”. (Wawancara di toko 
Ibu Faizah pada tanggal 10 Agustus 2017). 
 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Choilah (produsen dan pengguna 

jilbab syar’i di Desa Legowo, Kecamatan Bungah, Gresik) sebagai pengusaha 

pendatang baru ± 1 tahun yang menyatakan bahwa: 

“Saya berbisnis dengan membuat jilbab syar’i karena tren perilaku 
dipasaran yang saat ini sedang laris, terutama model-model yang dibuat 
oleh artis antara lain: Lyra Virna, Oki Setiana Dewi, dsb. Jilbab syar’i 
menjadi lebih fashionable, menarik dan terkesan modern yang kemudian 
berdampak pada saya sendiri yang ingin menggunakannya, dan menarik 
hati saya untuk belajar lebih tentang islam. Hal ini yang kemudian 
menjadikan motivasi saya, untuk semakin inovatif membuat model jilbab 
syar’i dalam rangka memenuhi kebutuhan saya, dan kebutuhan 
konsumen saat ini” (Wawancara melalui BBM pada tanggal 17 Oktober 
2017, terlampir).  



19 

 

 Adanya perubahan budaya berjilbab yang mengarah pada pemakaian 

jilbab syar’i, juga berdampak pada kinerja penjualan yang meningkat secara 

siginifikan pada bisnis yang di jalankan oleh ibu Hj. Faizah (pengusaha dan 

pengguna jilbab syar’i di Desa Manyar Sidorukun, Kecamatan Manyar, Gresik) 

sebagai salah satu pelaku usaha jilbab sejak tahun 1998 (19 tahun) sebagai 

objek tempat peneliti melakukan penelitian, hal tersebut dapat diketahui 

berdasarkan data pra-riset pada gambar 1.1 tentang grafik penjualan ibu Hj. 

Faizah dengan brand yang bernama Faiz Collection sebagai berikut: 

 

Gambar 1.2. Grafik Penjualan Faiz Collection 

Pada Gambar 1.2 diketahui bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir pada periode 2015-2017, terjadi peningkatan kinerja penjualan pada 

produk Faiz Collection, terutama pada koleksi jilbab syar’i dengan jumlah 

perbedaan relatif jauh dengan jilbab standar, dan dengan kinerja yang selalu 

meningkat pada tiap periodenya. Hal ini terjadi antara lain karena adanya 

perbedaan dan perubahan permintaan kebutuhan dari konsumen, yakni 

kebutuhan pada jilbab syar’i lebih banyak diminati daripada jilbab standar.  
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Pada grafik juga dapat diketahui bahwa sebagai upaya untuk tetap 

mempertahankan bisnisnya, Faiz Collection melakukan diferensiasi tersebut agar 

dapat terus memenuhi kebutuhan konsumennya, melalui pengembangan produk 

yang dihasilkan dan pengembangan pasar, sebagai salah satu strateginya 

menghadapi perubahan pada lingkungan eksternal. 

Adanya perbedaan inilah yang menjadi salah satu landasan bagi peneliti, 

bahwa saat ini terjadi perubahan budaya dalam berjilbab yang mengarah kepada 

hal baik yang dilandasi oleh perubahan nilai dan makna yang terdapat pada 

jilbab oleh pengguna. Perubahan tersebut, dapat dilihat dari bergesernya 

masyarakat atau konsumen yang awalnya menggunakan jilbab standar, beralih 

ke jilbab syar’i (hasil wawancara pra-riset sebelumnya). Sebagaimana 

pernyataan William (1983: 90) yang menyatakan bahwa perubahan budaya pada 

jilbab dapat digunakan untuk mengacu pada suatu proses umum perkembangan 

intelektual, spiritual, dan estesis sehingga saat orang menyatakan “orang 

berbudaya” mengacu pada pemikiran yang berkembang.  

Pemikiran yang berkembang dari seorang pengguna jilbab tersebut 

menandakan adanya motivasi dan/ atau ekspresi nilai-nilai dan makna-makna 

yang disampaikan para pengguna atau konsumen jilbab. Pada 

pengimplementasian suatu strategi, nilai-nilai dan makna-makna tersebut harus 

mampu ditangkap dengan baik oleh pengusaha. Supaya suatu masukan (input) 

dari adanya suatu perubahan budaya dapat menjadi peluang dan memandu 

suatu strategi generik dan strategi utama dalam menjalankan usaha atau bisnis 

dapat selalu meningkatnya kinerjanya, sehingga proses perubahan budaya 

berjilbab oleh konsumen, dan perannya dalam upaya pengusaha agar bisa terus 
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mempertahankan usahanya berkaitan dengan implementesi strategi dan efeknya 

pada kinerja tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

Adanya suatu strategi bisnis akan mendasari setiap tindakan pengusaha 

dalam kegiatan usaha atau bisnis. Namun dalam prakteknya, strategi tersebut 

harus berhadapan dengan ketidakpastian lingkungan eksternal, lingkungan 

tersebut mempengaruhi kinerja dari suatu bisnis. Pada upaya meningkatkan 

kinerja usaha selain dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mencapai 

tujuan, karakteristik invidu manajer dalam berstrategi, keterlibatan peranan 

Pemerintah juga penting (Lerner (1986:12); Steiner (2000:7); Lambing (2003: 

60). 

Peranan yang diberikan pemerintah terhadap bisnis meliputi: pendidikan 

dan pelatihan, bantuan modal, bantuan teknologi, kemitraan manajemen, 

pengadaan bahan baku, pemasaran, kemitraan usaha, kebijakan tarif, kebijakan 

pemerintah dalam bidang bisnis lainnya (Lerner, 1986:12). Peranan pemerintah 

di Kabupaten Gresik dalam hal ini dilakukan oleh Dinas koperasi, Usaha Mikro, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah dengan melakukan 

beberapa kemudahan dan pelatihan kepada para pelaku UKM, antara lain: 

pelatihan membuat produk, pemberian legalitas usaha secara gratis, pameran 

dan pembentukan asosiasi pengusaha pelaku UKM di Kabupaten Gresik (Pra-

riset di kantor Dinas koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Gresik dengan Ibu Ismiati, seksi produksi dan pemasaran usaha 

mikro pada tanggal 02 November 2017).  

Adanya fasilitas dan peranan pemerintah yang disediakan tersebut diatas, 

maka diharapkan mampu membuat UKM untuk bisa mempertahankan dan 
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meningkatkan kinerja bisnisnya, sehingga peran aktif dari para pelaku usaha 

sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kemampuan melalui setiap proses 

pembelajaran yang dilakukan.  

Berdasarkan penjelasan yang mendasari tersebut diatas, maka 

diperlukan kajian mendalam berupa penelitian terkait peranan perubahan pada 

perilaku budaya berjilbab, terutama terkait pengimplementasian strategi dan 

kinerja bisnis yang dijalankan oleh pengusaha di Kabupaten Gresik, karena 

sebagian besar produk yang ada di pasar Pabean, Surabaya berasal dari 

pengrajin jilbab di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul 

“Peranan Perubahan Nilai Berjilbab Syar’i dalam Implementasi Strategi dan 

Efeknya terhadap Kinerja Bisnis pada Usaha Kecil Jilbab (Studi Kasus pada 

Faiz Collection di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”. 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat diketahui suatu 

penjelasan dari peranan perubahan nilai berjilbab syar’i dalam implementasi 

strategi dan efeknya terhadap kinerja bisnis oleh pelaku usaha usaha kecil jilbab 

Faiz Collection di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan untuk memperjelas maksud dari penulis pada 

sebuah karya ilmiah yang terkandung dalam judul karya ilmiah tersebut, agar 

tidak terdapat kesalahan dalam memahaminya.  

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah makna perubahan nilai 

berjilbab syar’i di masyarakat dan pandangan yang mendasari implementasi 
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strategi diferensiasi-fokus melalui pengembangan produk, dan pengembangan 

pasar oleh pengusaha jilbab serta efeknya dalam meningkatkan kinerja bisnis. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah makna perubahan nilai berjilbab syar’i di masyarakat? 

2. Bagaimana pandangan perubahan nilai-nilai berjilbab mendasari 

implementasi strategi dan efeknya pada peningkatan kinerja bisnis? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan makna perubahan nilai berjilbab 

syar’i di masyarakat. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan perubahan nilai-nilai 

berjilbab yang mendasari implementasi strategi dan efeknya pada 

peningkatan kinerja bisnis. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (value) baik secara 

teoritis maupun praktis terhadap kewirausahaan melalui implementasi strategi 

yang tepat dalam memberikan efek pada kinerja bisnis. Adapun kontribusi 

penelitian yang ingin dicapai antara lain: 
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1. Kontribusi Akademis 

a. Agar mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan 

fenomena terkini dalam penggunaan jilbab syar’i bagi muslimah dan nilai-

nilai yang terkandung dalam pemakaiannya (customer value yang berasal 

dari Islam), terutama di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama 

Islam terbesar dunia. 

b. Agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

menempuh masa kuliah, terutama dalam bidang manajemen strategi 

yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan interpretasi 

berbagai masalah yang dihadapi selama penelitian dan penyusunan hasil 

penelitian yang dilakukan. 

2. Kontribusi Praktis 

a. Bagi UKM Jilbab Faiz Collection di Kabupaten Gresik, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam 

pembuatan atau pelaksanaan strategi bisnis jilbab, terutama berkaitan 

dengan perubahan lingkungan eksternal. 

b. Bagi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Gresik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, program dan 

tindakan dalam membina UKM Jilbab di Kabupaten Gresik.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah banyak melakukan kajian empiris berkaitan 

dengan strategi-kinerja bisnis. Namun saat ini belum ada pembuktian atau 

pembahasan mengenai peranan budaya berjilbab terhadap strategi-kinerja 

bisnis. Maka untuk mendukung penelitian ini, terdapat kajian-kajian empiris atau 

penelitian terdahulu berkaitan dengan strategi-kinerja, antara lain sebagai 

berikut. 

Allen dan Helms (2006) “Linking strategic practices and organizational 

performance to Porter’s generic strategies”. Pada hasil penelitiannya diketahui 

bahwa praktek terbaik dari masing-masing strategi Porter adalah (1) Strategi 

diferensiasi: inovasi nampaknya merupakan faktor paling penting untuk 

kesuksesan; (2) Fokus-diferensiasi: praktek strategis yang penting untuk strategi 

fokus/ diferensiasi termasuk memproduksi produk atau layanan untuk segmen 

pasar dengan harga tinggi dan penyediaan produk dengan layanan khusus; (3) 

Kepemimpinan biaya: strategi kepemimpinan biaya hanya memiliki satu taktik 

yang signifikan – meminimalkan biaya distribusi; (4) Biaya fokus; meningkatkan 

efisiensi operasional adalah penting, faktor keberhasilan kritis lainnya lebih 

terfokus pada masalah kualitas dan pelayanan. 

Lebih lanjut, Parnell et al. (2012) “How environmental uncertainty affects 

the link berween business strategy and performance in SMEs”. Pada hasil 

penelitiannya diketahui bahwa kombinasi hubungan strategi-kinerja mendukung 

jika dilaksanakan di Turki dan Amerika Serikat. Di China, kelompok strategis 
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dengan kinerja tertinggi menekankan orientasi fokus disertai dengan tidak 

adanya kepemimpinan biaya maupun diferensiasi, dan kelompok dengan kinerja 

terendah terdiri dari bisnis dengan biaya rendah. 

Disisi lain, penelitian Blackburn et al. (2013) “Small business 

performance: business, strategy and owner-manager characteristic”. Pada hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa, ukuran dan umur perusahaan mendominasi 

kinerja, dan lebih penting daripada strategi dan karakteristik wirausaha 

pemiliknya, namun memiliki rencana bisnis juga penting.  

Dari beberapa uraian penelitian terdahulu diatas, sebagai tambahan 

berkaitan dengan strategi-kinerja bisnis dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Nama & Tahun Judul Hasil 

1. Conan et al. 
(1990) 

Strategic types, 
distinctive marketing 
competencies and 
organizational 
performance: a 
multiple measures-
based study 

Menunjukkan bahwa 
kompetensi pemasaran 
organisasi prospektor lebih 
unggul daripada analisa, 
pembela dan organisasi 
reaktor, ketiga arketipe stabil 
ini tampil sama baiknya dalam 
hal profitabilitas dan 
mengungguli reaktor. Skala 
tipe strategis yang baru 
dikembangkan berkinerja baik 
dan memiliki potensi 
manajerial. 

2. Silva et al. 
(2000) 

Effectiveness of 
business strategies 
in the portuguese 
culture: an empirical 
investigation 

Hasil penelitian menunjukkan 
kecenderungan mendukung 
dominasi dan efektivitas 
orientasi strategis berbasis 
diferensiasi. 
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No. Nama & Tahun Judul Hasil 

3. Parnell (2010) Strategic clarity, 
business strategy 
and performance 

Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa 
penggunaan kejelasan 
strategis - sejauh mana 
strategi tunggal mencerminkan 
strategi tujuan organisasi - 
juga dikaitkan dengan kinerja 
organisasi. Bisnis dengan 
strategi tinggi dan kejelasan 
yang rendah mengungguli 
mereka yang memiliki 
kejelasan strategis moderat. 

4. Karel et al. 
(2013) 

Strategic planning 
and business 
performance of 
micro, small and 
medium-sized 
enterprises 

Perencanaan strategis 
menyeluruh (rinci) terbukti 
dalam 80% parameter kinerja 
mempunyai hasil yang lebih 
baik daripada perusahaan 
tanpa rencana bisnis tertulis. 
Dokumen strategis parsial dan 
ringkas hanya membuktikan 
40% parameter kinerja dengan 
hasil yang lebih baik daripada 
perusahaan tanpa rencana 
bisnis tertulis. 

5. Yuliansyah et al. 
(2016) 

Business strategy 
and performance in 
Indonesia's service 
sector 

Temuan mengungkapkan 
lembaga keuangan Indonesia 
menerapkan strategi bersama, 
namun hanya strategi 
diferensial yang meningkatkan 
kinerja secara langsung dan 
tidak langsung melalui 
penyelarasan strategi. 

Sumber: Olahan Peneliti (2017) 

 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Budaya 

Menurut Mujianto (2010), ditinjau dari asal katanya maka budaya berasal 

dari bahasa sanskerta yaitu “Budhayah‟, yang merupakan bentuk jamak dari 

“Budhi‟ atau akal dan daya yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. 
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Budaya dalam bahasa inggris disebut culture yang berasal dari kata latin “colere” 

yaitu mengolah atau mengerjakan. Sementara menurut Rivai dan Prawironegoro 

(2015:47), budaya adalah pola pikir sehingga membentuk karakter kelompok 

sosial. Karakter kelompok sosial terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. Karakter mitis, yaitu watak yang tergantung pada kekuatan alam. Mereka sulit 

menerima perubahan karena alam memberi hidup mereka. Jika perusahaan 

didirikan dalam lingkungan yang demikian, perencanaan strategis harus hati-

hati menggunakan penduduk setempat sebagai buruhnya, karena mereka 

merasa pola pikir dan perilakunya terganggu. Contoh: keberadaan 

perusahaan pertambangan di daerah masyarakat tertutup. 

2. Karakter ontologis, yaitu watak yang sudah mengenal pola pikir dan perilaku 

orang lain. Mereka sedikit terbuka pada orang lain. Jika perusahaan didirikan 

dalam lingkungan yang demikian, perencanaan strategis agak leluasa 

menggunakan penduduk setempat sebagai buruhnya, karena mereka telah 

mengenal budaya lain. Contoh: keberadaan perusahaan gula di daerah 

masyarakat berkarakter ontologis. 

3. Karakter masyarakat fungsional, yaitu watak saling bergantung pada orang 

lain; watak yang ada pada masyarakat kota. Jika perusahaan didirikan dalam 

lingkungan yang demikian, perencana strategis sangat leluasa menggunakan 

penduduk setempat sebagai buruhnya, karena mereka tidak menyadari 

dirinya sebagai barang dagangan yang ditentukan oleh hukum permintaan 

dan penawaran di pasar tenaga kerja. Contoh: perusahaan di dalam 

masyarakat kota. 
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Berkaitan dengan kontek penelitian budaya yang berkaitan dengan 

fashion atau dalam hal ini jilbab, William (1983: 90) berpendapat bahwa 

perubahan-perubahan historis pada jilbab bisa direfleksikan ke dalam tiga arus 

penggunaan istilah budaya, yaitu: 

1. Budaya dapat digunakan untuk mengacu pada suatu proses umum 

perkembangan intelektual, spiritual, dan estesis. Rumusan ini merupakan 

rumusan budaya yang paling mudah untuk dipahami. Saat orang menyatakan 

“orang berbudaya” yang mengacu pada pemikiran yang berkembang. 

2. Budaya berarti “pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode, atau 

kelompok tertentu”. Saat orang berbicara budaya yang artinya kegiatan atau 

minat kultural. 

3. Budaya mengacu pada “karya dan praktik-praktik intelektual, terutama 

aktivitas artistik”. Dengan kata lain, teks-teks dan praktik-praktik itu 

diandaikan memiliki fungsi utama untuk mewujudkan, menandakan (to 

signify), memproduksi atau kadang menjadi peristiwa yang menciptakan 

makna tertentu. Budaya dalam definisi ketiga ini sinonim dengan apa yang 

disebut kaum strukturalis dan postrukturalis sebagai “praktik-praktik 

penandaan (signifying practices)”. Mengacu pada sarana dari proses-proses 

yang dalam artian orang menunjuk seni dan karya intelektual. Dengan 

menggunakan definisi ini kita bisa menggunakan beberapa contoh seperti 

budaya pop, puisi, fashion, novel, balet, opera dan lukisan. 

Jilbab berkaitan dengan budaya juga diungkapkan oleh Al-Bilaly 

(1998:73) yang menyatakan bahwa memakai jilbab syar’i (konteks pembahasan 

dalam thesis ini) merupakan satu langkah maju untuk membangun budaya 
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masyarakat, sebab ia adalah cerminan akhlak, perilaku dan nilai yang 

berdasarkan pada ajaran agama Islam yang lurus. 

2.2.1.1 Perubahan Budaya 

Menurut Soemardjan (1982) mendefinisikan perubahan budaya 

merupakan proses yang mencakup perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Proses perubahan itu sendiri mempengaruhi sistem sosial 

didalamnya, seperti nilai-nilai, norma-norma, dan sikap atau perilaku diantara 

kelompok masyarakat. Sedangkan Samuel Koening, menyatakan bahwa 

perubahan budaya berasal dari modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola 

perilaku masyarakat. Terjadinya modifikasi tersebut disebabkan faktor-faktor 

internal dan eksternal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan budaya 

terjadi di lingkungan masyarakat melalui proses pergeseran, perkembangan dan 

penemuan akan hal baru dalam masyarakat yang membuat tatanan masyarakat 

mengalami perubahan. 

Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi 

kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi 

perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. 

Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan 

sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan 

perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990). 

Perubahan kebudayaan bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial. 

Pendapat tersebut dikembalikan pada pengertian masyarakat dan kebudayaan. 

Masyarakat adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antar organisasi dan 

bukan hubungan antar sel. Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan 
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bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti 

menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena 

keturunan (Davis, 1960). Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor 

dalam Soekanto (1990), kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap 

kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka 

perubahan kebudayaan adalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur 

tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan 

perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya berkaitan 

dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara 

suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya. 

2.2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Budaya 

Menurut Soekanto (1990), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan budaya, yaitu faktor intern dan faktor ekstern: 

1) Faktor intern   

Merupakan faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang 

menyebabkan perubahan kebudayaan, yang diantaranya: 

a) Perubahan penduduk, seperti: kelahiran, kematian, dan migrasi.  

b) Adanya penemuan baru, seperti: adanya ide atau alat baru yang 

sebelumnya belum pernah ada (discovery).  

c) Penyempurnaan penemuan baru (invention). 

d) Proses pembaharuan atau melengkapi atau mengganti yang telah ada 

(innovation). 

e) Konflik yang terjadi di dalam masyarakat.  



32 

 

 

 

Konflik dapat merubah kepribadian orang-orang yang terlibat di 

dalamnya, misalnya menjadi pendiam, murung, tidak mau bergaul, atau 

bahkan berusaha memperbaiki keadaan tersebut supaya menjadi lebih 

baik.  

f) Pemberontakan atau revolusi.  

Hal ini menyebabkan perubahan pada struktur pemerintahan pada suatu 

negara. 

2) Faktor ekstern  

Merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat melalui interaksi sosial 

yang mendorong terjadinya suatu perubahan kebudayaan, antara lain: 

a) Peperangan.  

Hal ini dapat menyebabkan perubahan yang mendasar pada suatu 

negara baik seluruh wujud budaya (sistem budaya, sistem sosial, dan 

unsur-unsur budaya fisik) maupun seluruh unsur budaya (sistem 

pengetahuan, teknologi, ekonomi, bahasa, kesenian, sistem religi, dan 

kemasyarakatan). Biasanya akibat ini lebih berpengaruh kepada negara 

yang kalah.  

b) Perubahan alam.  

Pada zaman sekarang sebagian besar hal ini disebabkan oleh tindakan 

manusia sendiri yang menyebabkan kerusakan alam, seperti membuang 

sampah sembarangan, penebangan liar, pembangunan terus menerus di 

lahan pertanian, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat merugikan manusia 

sendiri seperti kehilangan keluarga, tempat tinggal, harta benda, dan 

sarana umum lainnya.  
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c) Pengaruh budaya lain. 

Hal ini antara lain seperti: penyebaran kebudayaan (difusi), pembauran 

antar budaya yang masih terlihat masing-masing sifat khasnya 

(akulturasi), dan pembauran antar budaya yang menghasilkan budaya 

yang baru tanpa terlihat budaya yang lama sama sekali (asimilasi). 

2.2.1.3 Unsur-Unsur Perubahan Budaya  

Secara umum, perubahan budaya terjadi mencakup unsur-unsur berikut: 

1) Bahasa.  

Bahasa yang digunakan manusia selalu mengalami perubahan baik kata 

maupun kalimat yanng berasal dari serapan bahasa daerah dan bahasa 

asing.  

2) Sistem Pengetahuan.  

Ilmu pengetahuan yang ada sekarang merupakan penambahan dan 

pengembangan dari pengetahuan yang telah ada. 

3) Sistem Teknologi.  

Teknologi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat peka 

mengalami perubahan. Peralatan dan teknologi lama yang kurang efisien 

dikembangkan menjadi peralatan dan teknologi canggih yang lebih praktis.  

4) Sistem organisasi sosial.  

Sistem keorganisasian mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan 

tujuan untuk menciptakan keteraturan kehidupan sosial.  

5) Sistem mata pencaharian 

6) Sistem religi/ kepercayaan 

7) Kesenian  
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2.2.2 Jilbab 

Jilbab berasal dari kata kerja “Jalba” yang dalam bahasa arabnya 

bermakna “menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dapat 

dilihat”. Dari pengertian tersebut, secara spesifik masih banyak perbedaan 

pendapat menganai pengertian jilbab. Terdapat beberapa pendapat yang 

menyatakan jilbab itu mirip “Rida” (sorban), sebagian lagi mendefinisikan dengan 

kerudung yang lebih besar dari “Khimar”. “Khimar” adalah istilah umum untuk 

pakaian penutup kepala dan leher. Sebagian lagi mengartikannya dengan “Qina” 

yaitu penutup muka atau kerudung lebar (Muhith, 2002:1).  

Lebih lanjut, dalam Al-Quran kata jilbab ditulis dalam bentuk jamak yaitu 

Jalaabiib artinya jilbab-jilbab. Jilbab adalah sejenis baju kurung yang menutupi 

kepala, muka dan dada (Departemen Agama RI, 1983:678). Pengertian jilbab 

secara syari’at islam adalah pakaian wanita yang dapat menutupi seluruh tubuh 

dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jenis kain dan potongan pakaian 

tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tampak bentuk dan lekuk-lekuk 

tubuhnya yang menimbulkan nafsu, dalam hal ini jilbab lebih dipahami sebagai 

busana muslimat (Istadiyantha, 1984: 13). 

Jilbab diwajibkan bagi wanita muslim. Hal ini sudah jelas ditulis dalam Al-

Quran, dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, setiap wanita muslim 

merasa sedang melakukan ibadah ketika ia mengenakan jilbab. Dalam 

beribadah, kita sebenarnya berhadapan dengan Tuhan bukan dengan yang lain, 

maka keikhlasan, ketabahan, kesabaran dan niat yang teguh untuk 

melaksanakan perintah Tuhan itulah yang menjadi pertimbangan utama 
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(Prabuningrat, 1997: 35). Hal ini dijelaskan dalam salah sumber hukum ajaran 

agama islam yang tertuang dalam QS. Al-Ahzab (33): 59, yang artinya: 

Hai Nabi! katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, 
dan isteri-isteri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya 
ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah 
untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.  
 

Hal ini juga diperjelas dalam QS. An-Nur (24): 31, yang artinya: 

Katakankan kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau 
putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau 
putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang 
mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai 
keinginan (terhadap) wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang 
aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian 
kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” 
 

Pembahasan terkait jilbab ini sering juga dihadirkan dengan kata hijab, 

sehingga baik jilbab maupun hijab diartikan memiliki makna yang sama. Namun 

ada beberapa ulama yang membedakan makna dari dua kata tersebut, antara 

lain Albaniy. Menurut al-Albaniy (1314H, 21) istilah hijab dan jilbab memiliki 

keumuman dan kekhususan tersendiri yakni setiap jilbab adalah hijab, namun 

tidak semua hijab adalah jilbab. 

Menurut Al-Ghifari (2002:52), terdapat karakteristik dari jilbab yang sesuai 

dengan syariat Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, diantaranya: 
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1. Menutup seluruh badan. 

Hal diatas dimaksudkan agar pakaian yang dipakai dapat menutupi seluruh 

badan kecuali telapak tangan dan wajah. 

2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. 

Dijelasakan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 yang menyatakan bahwa 

Allah melarang kaum wanita menampakkan perhiasan mereka. 

3. Kainnya harus tebal, tidak tipis. 

Sebagai pelindung wanita, secara otomatis jilbab harus tebal; atau tidak 

transparan atau membayang (tipis) karena jika demikian akan semakin 

memancing fitnah godaan dari pihak laki-laki. 

4. Harus longgar, tidak ketat sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari 

tubuhnya. 

Pakaian yang ketat akan membentuk postur tubuh wanita ataupun 

sebagainya. 

5. Tidak diberi wewangian atau parfum. 

Wangi-wangian merupakan diantara dua hati yang kotor yang bertentangan 

dengan etika Islam. 

6. Tidak menyerupai laki-laki. 

Syarat ini didasarkan pada hadits Rasulullan Sallalllahu Alaihi Wasalam 

dalam As-Sunnah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang isinya 

melaknat wanita yang menyerupai laki-laki, baik dalam bertingkahlaku atau 

berpakaian. 
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7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 

Syarat ini didasarkan pada haramnya kaum muslimin termasuk wanita 

menyerupai orang-orang kafir baik dalam berpakaian yang khas pakaian 

mereka, ibadah, makanan, perhiasan, adat istiadat, maupun dalam berkata 

atau memuji seseorang yang berlebihan. 

8. Bukan libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas). 

Pakaian populer adalah pakaian dimana orang yang memakainya berbeda 

dengan pakaian orang lain dari sisi warna, corak atau bentuk dimana ia dapat 

menarik perhatian dan pandangan orang lain padanya. 

Lebih lanjut, menurut Shadiq (2012:122-127) manfaat berjilbab antara 

lain: 

1. Akan dihormati sebagai seorang muslim; 

2. Identitas muslimah kita semakin jelas; 

3. Lebih anggun dan lebih cantik; 

4. Semakin termotivasi untuk baik dan shalihah; 

5. Susah untuk berbuat dosa; 

6. Semakin terjaga dan selalu istiqomah. 

Namun seiring dengan perkembangan zaman, saat ini kriteria jilbab 

sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. 

Jilbab sudah bercampur dengan model-model yang menunjang dalam kehidupan 

sehari-hari atau lebih dikenal sebagai fashion, sehingga penggunaan jilbab yang 

sesungguhnya telah berubah dari pengertian sebenarnya.  

Fenomena tersebut kemudian mengarah pada pandangan Muhammad 

Sa’id al-‘Asymawi (2003:12) yang menyatakan bahwa hijab dalam pengertian 
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penutup kepala atau di Indonesia dikenal dengan jilbab, bukanlah kewajiban 

agama. Itu merupakan tradisi masyarakat yang bisa diikuti ataupun ditentang. 

Karena itu, masalah hijab ini tidak memiliki konsekuensi iman-kafir, selama 

dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan. Pandangan ini beranggapan bahwa 

jilbab lebih merupakan produk kebudayaan, karena ajaran Islam tidak 

menentukan corak atau model pakaian secara lebih rinci. Jilbab hanya sebagai 

“mode” maka dalam mengenakannya dapat berbeda antara masyarakat satu 

dengan yang lainnya, tergantung selera masyarakat. Selain itu, mode jilbab juga 

dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tren yang berkembang saat 

ini. 

Dengan demikian, jilbab dapat dilihat dalam dua sisi yaitu sebagai 

pakaian Muslim dan sebagai bagian dari “mode”. Jilbab sebagai pakaian Muslim 

berarti jilbab merupakan pakaian yang memenuhi aturan etika berpakaian yang 

sesuai dengan ajaran islam, sedangkan sebagai “mode” berarti jilbab adalah 

fashion yang selalu mengikuti tren perubahan dan diikuti oleh berbagai kalangan 

masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini, maka jilbab difokuskan sebagai 

“mode” yakni menjadi produk budaya yang bertujuan untuk membangun 

peradaban, karena dilihat dari sudut pandang bisnis, sehingga mampu 

mempengaruhi kelangsungan bisnis seseorang kaitannya dengan permintaan 

konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai fenomena 

eksternal, dengan berbagai motivasi dan tujuan untuk memakainya. 
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2.2.3 Bisnis 

Menurut Jatmiko (2004: 3-5), bisnis adalah semua aktifitas dari institusi – 

institusi yang menghasilkan barang atau menyediakan jasa-jasa penting, dan 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh orang; secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama; dengan membuat/ 

menyediakan serta menjual barang/ jasa, untuk memenuhi kebutuhan, keinginan 

pasar, konsumen, agar dapat memperoleh hasil, dalam jangka waktu tertentu.  

Definisi lainnya, Griffin (2002:5) menyatakan bahwa bisnis adalah suatu 

sistem yang menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Kegiatan bisnis adalah 

pengorganisasian yang berasal dari barang atau jasa untuk memperoleh 

keuntungan. Sementara Lerner (1989:1) menyatakan bahwa bisnis adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh orang secara individu maupun kelompok untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan fihak lain (konsumen) yang berupa barang 

dan jasa dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh hasil. Berdasarkan 

beberapa definisi diiatas, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu 

kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

konsumen dan apabila dikelola dengan baik, akan menghasilkan keuntungan 

bagi pemiliknya. 

2.2.3.1 Pihak yang Terlibat dalam Bisnis 

Bisnis merupakan kegiatan yang melibatkan dua pihak, yaitu: 

1. Produsen/ Penjual (pihak yang memproduksi  dan menjual barang atau jasa) 

Produsen/ Penjual, mempunyai beberapa keinginan, meliputi: 

a. Barangnya terjual; 
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b. Memperoleh hasil yang berupa keuntungan; 

c. Usahanya terus berjalan dan berkembang; 

d. Kekayaannya meningkat. 

2. Konsumen/ Pemakai (pihak yang membutuhkan barang atau jasa)  

Konsumen/ Pemakai, mempunyai beberapa keinginan, meliputi: 

a. Memperoleh barang yang kualitasnya sesuai; 

b. Membeli barang dengan harga yang sesuai; 

c. Memperoleh pelayanan yang memuaskan.  

2.2.3.2 Dasar-Dasar Bisnis 

Menurut Lerner (1989: 2), terdapat 2 (dua) dasar untuk melakukan bisnis, 

yaitu: 

1. Penawaran berdasarkan Permintaan  

Hal ini berarti dalam suatu bisnis yang akan dilaksanakan, dengan 

mengetahui permintaannya terlebih dahulu. Artinya bila seseorang akan 

menjalankan bisnis atau menjual sesuatu barang, maka permintaan barang 

tersebut harus diketahui terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan bisnis atau 

menyediakan barang yang akan dijual, sesuai dengan permintaan yang ada. 

2. Permintaan berdasarkan Penawaran  

Hal ini berarti dalam suatu bisnis yang akan dilaksanakan, dengan 

menyediakan barang terlebih dahulu, kemudian permintaannya dicari, 

dibentuk atau diciptakan. Artinya bila seseorang akan menjalankan bisnis 

atau menjual barang, barangnya disediakan atau dibuat  terlebih dahulu, 

kemudian permintaannya dicari dibentuk atau diciptakan. 
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2.2.3.3 Tujuan Bisnis 

Menurut Lerner (1989: 3) menyatakan bahwa dalam kegiatan bisnis pada 

hakekatnya mempunyai beberapa tujuan yaitu: 

1. Untuk memperoleh hasil atau  keuntungan  

Setiap pengusaha yang mendirikan suatu perusahaan guna menjalankan 

kegiatan usaha atau bisnis, selalu mempunyai keinginan atau tujuan untuk 

memperoleh hasil atau keuntungan yang optimal. Tujuan ini dapat dicapai 

apabila barangnya laku terjual (terjadi transaksi penjualan), dan biaya 

operasionalnya efisien. 

2. Untuk meningkatkan harta atau kekayaan  

Setiap pengusaha yang mendirikan perusahaan guna menjalankan kegiatan 

usaha atau bisnis, selalu mempunyai keinginan atau tujuan untuk memiliki 

harta atau  kekayaan yang banyak dan jumlahnya selalu meningkat. Tujuan 

ini dapat tercapai, dari akumulasi keuntungan yang diperoleh. 

3. Untuk memenuhi tanggung jawab sosial  

Setiap pengusaha yang mendirikan perusahaan guna menjalankan usaha 

atau bisnis, selalu mempunyai keinginan atau tujuan untuk ikut bertanggung 

jawab terhadap faktor sosial (ikut menciptakan kesejahteraan kehidupan 

masyarakat, dengan cara memberikan kesempatan kerja, memberikan 

kesempatan untuk berusaha  kepada masyarakat). 

Bisnis dapat tumbuh karena perusahaan atau usaha tersebut dapat 

menjual barang atau jasa. Berarti kinerja perusahaan atau usaha menjadi baik, 

karena perusahaan atau usaha tersebut mampu mencapai tujuannya, yaitu 

menjual barang atau jasa (Lambing, 2003: 60). Adapun tujuan  perusahaan atau 
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usaha adalah untuk memperoleh hasil atau keuntungan, untuk meningkatkan 

harta atau kekayaan, serta untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Semuanya 

itu dapat terbentuk dari hasil penjualan (Siegel, 1983: 3).   

Perusahaan atau usaha melakukan kegiatan bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan dan meningkatkan harta perusahaan. Keuntungan perusahaan 

dibentuk oleh pendapatan hasil penjualan dan pengeluaran perusahaan yang 

berupa biaya operasional. Sedangkan Harta perusahaan merupakan akumulasi 

dari bagian keuntungan perusahaan (Griffin, 2000: 5).  

Perusahaan melakukan kegiatan bisnis bertujuan untuk memproduksi dan 

menjual barang atau jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan 

perusahaan atau usaha, diukur dari kemampuannya mencapai tujuannya  yaitu 

memproduksi dan menjual barang dan jasa (Lerner, 1989: 1-3). Efektifitas usaha 

merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi, yang diukur dengan jumlah dan 

hasil penjualan yang dicapai  (Drucker dalam Stoner, 1996: 10). 

2.3.3.4 Lingkup Kegiatan Bisnis 

Lingkup kegiatan bisnis sangat luas, yang pada dasarnya kegiatan bisnis 

terdiri dari: kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan kosumsi (Jatmiko, 

2004: 15): 

1. Kegiatan Produksi 

Kegiatan produksi adalah setiap kegiatan yang menambah nilai guna suatu 

barang untuk memuaskan kebutuhan manusia, yang diklasifikasikan dalam : 

Produksi Primer, Produksi Sekunder, dan Produksi Tersier. Terdapat 

beberapa faktor produksi yang digunakan seabagai dasar dalam kegiatan 

produksi, yaitu : bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 
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2. Kegiatan Distribusi  

Kegiatan distribusi adalah kegiatan menggerakkan atau memindahkan 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, baik berupa bahan baku, 

maupun barang jadi. Termasuk, dalam kegiatan distribusi, adalah : 

Penyimpanan, Pemrosesan, Pengepakan, pengendalian persediaan, dan 

transportasi.  

3. Kegiatan Konsumsi  

Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk memanfaatkan atau memfungsikan 

barang sesuai dengan kebutuhannya, baik konsumsi langsung maupun 

konsumsi tidak langsung 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya bisnis mempunyai beberapa 

komponen utama, yaitu: Barang dan jasa, Konsumen atau Pembeli, Pasar, 

Penjual/ Pesaing, Tujuan atau Hasil (Produksi, jumlah dan hasil Penjualan, 

Biaya, Keuntungan) 

2.3.3.5 Jenis – Jenis Organisasi/ Perusahaan Bisnis  

Beberapa jenis organisasi/  perusahaan bisnis menurut katagorinya 

(Griffin, 2002 : 38 –43), sebagai berikut :  

1. Menurut bentuk dan jenis aktivitasnya, meliputi : 

a. Perusahaan industri 

Yaitu suatu perusahaan yang melakukan kegiatan memproses bahan 

baku menjadi barang jadi. Atau suatu usaha yang melakukan kegiatan 

memproduksi /membuat barang jadi. Usaha industri terdiri dari: 

1) Industri pengolahan  

2) Industri kerajinan 
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3) Industri pengolahan sumberdaya alam  

b. Perusahaan perdagangan (grosir, eceran) 

Yaitu suatu perusahaan yang melakukan kegiatan menyediakan dan 

menjual barang dagangan. Persuahaan perdagangan terdiri dari : 

1) Perdagangan besar 

2) Perdagangan kecil 

3) Perdagangan grosir 

4) Perdagangan eceran 

c. Perusahaan Jasa 

Yaitu suatu perusahaan yang melakukan kegiatan menyediakan dan 

menjual jasa. Usaha jasa terdiri dari  : 

1) Jasa layanan 

2) Jasa pemeliharaan 

3) Jasa penyimpanan 

2. Menurut ukuran dan kriterianya, meliputi : 

a. Perusahaan Besar  

b. Perusahaan Menengah  

c. Perusahaan atau Usaha Kecil 

 

2.2.4 Perusahaan atau Usaha Kecil  

Terdapat beberapa definisi, arti, pengertian dari Usaha Kecil, sebagai 

berikut: 
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a. Biro Pusat Statistik dalam Tambunan (1999:20) memberikan definisi 

usaha (industri) kecil adalah unit usaha disektor industri pengolahan 

dengan jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang.   

b. Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2008 definisi UMKM adalah: 

 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan 

/badan usaha perorangan yang memenuhi kritria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM 

Nomor 20 tahun 2008). 

 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produkrif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). 

 Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan abang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung ataupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekakyaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (UU UMKM 

nomor 20 tahun 2008). 
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Batasan tentang industri kecil dengan SK Menteri Perindustrian nomor:  

254/MPP/kep/7/1997 yang menetapkan kriteria usaha (industri) kecil sebagai 

berikut. 

a. Nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk Usaha kecil tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

b. Pemilik Warga Negara Indonesia. 

Sedangkan menurut UU nomor 9/ 1995 tentang Usaha kecil: dalam Pasal 

5 ayat 1, Usaha kecil, adalah:  

a. Memiliki hasil penjualan maksimum Rp. 1 Milyar per tahun. 

b. Milik WNI  

c. Berdiri sendiri, usaha kecil bukan anak atau cabang perusahaan, atau 

berafiliasi pada usaha menengah atau besar  

d. Badan usaha perseorangan atau berbadan hukum usaha kecil, termasuk 

usaha kecil dan Koperasi. 

Kriteria UMKM menurut UU nomor 20 tahun 2008, tentang UMKM adalah 

sebagai berikut: 

1) Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun Kriteria Usaha 

Mikro, adalah sebagai berikut:  

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah).  

2) Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan  cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Adapun Kriteria Usaha Kecil, adalah sebagai berikut:  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) sampai   dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah)   sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- 

(dua milyar lima ratus juta rupiah).  

3) Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini.  Adapun Kriteria Usaha Menengah, adalah sebagai berikut:  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh 
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milyar rupiah) tidak termasuk  tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).  

4)  Usaha Besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah,  yang meliputi usaha nasional 

milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing  yang 

melakukan kegiatan ekonomi di  Indonesia. 

Dilihat dari perangkat manajemennya, Lambing (2000: 43) 

mengemukakan bahwa control atau pengawasan pada usaha kecil biasanya 

informal. Apabila hanya terdapat beberapa karyawan, deskripsi pekerjaan dan 

segala aturan lebih baik secara tidak tertulis sebab wirausahawan mudah 

mengontrol usahanya. Banyak wirausahawan yang cenderung menggunakan 

manajemen mikro dalam usahanya. Sulaeman (1988-1989:43) mengemukakan 

beberapa ciri pekerjaan manajerial usaha kecil dan menengah yang dikutip dari 

beberapa hasil studi yang dilakukan Porter (1963), Mintzberg (1973), Clifford 

(1976), dan Scott (1973). Ciri-ciri tersebut adalah: 

“No training, job is directly important, challenging, satisfying, less formal 
work, much operating, mixed works, direct contact, informal 
communication, and much more telephone, sales less than $200 million, 
earning/share is low, less diversified production, less conservative 
financing method, and market position is weak, more operational, routine 
work, authoritarian, short term thinking, and operating orientation”. 
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Komisi untuk perkembangan ekonomi (committee for economic 

development – CED), mengemukakan kriteria usaha kecil sebagai berikut: 

1. Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik. 

2. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil. 

3. Daerah operasi bersifat lokal. 

4. Ukuran dalam keseluruan relatif kecil. 

Meskipun dinilai sebagai bisnis kecil, faktanya bisnis kecil telah 

menciptakan dua pertiga dari 20 juta lebih pekerjaan baru netto dalam 

perekonomian Amerika Serikat sejak awal tahun 1970 (Zimmerer, 2002: 22). 

Perusahaan kecil tidak hanya menciptakan kerja, melainkan juga menanggung 

beratnya melatih karyawan. Penelitian oleh Small Business Administration 

menyimpulkan bahwa bisnis kecil merupakan pemimpin dalam memberikan 

pelatihan dan peluang kemajuan pada karyawan bisnis kecil dibandingkan 

perusahaan besar. Meskipun program pelatihan cenderung tidak resmi, 

dilakukan di dalam perusahaan sambil bekerja, perusahaan-perusahaan kecil 

mengajarkan keterampilan-keterampilan yang sangat berharga, dari cara menulis 

surat sampai pemakaian computer. Dalam penelitian lain mengenai inovasi-

inovasi teknologi terpenting yang diperkenalkan ke dalam pasar Amerika, peneliti 

mendapatkan bahwa rata-rata perusahaan kecil menyumbangkan inovasi per 

karyawan 20 persen lebih banyak dibandingkan perusahaan besar. 

 

2.2.5 Manajemen Strategi 

Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kata 

strategi berasal dari bahasa Yunani ‘strategos’ atau ‘strategus’ dengan kata 
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jamak strategi (stratos = tentara atau militer, dan ag= memimpin) yang berarti 

seni berperang. Definisi lebih lengkap untuk orang Yunani, strategi adalah ilmu 

perencanaan dan pengarahan sumberdaya untuk operasi secara besar-besaran, 

melansir kekuatan pada posisi siap yang paling menguntungkan sebelum 

melakukan penyerangan terhadap lawan. Secara umum dapat didefinisikan 

bahwa strategi adalah rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup 

seluruh elemen yang kasat mata maupun tidak kasat mata, untuk menjamin 

keberhasilan mencapai tujuan (Hutabarat dan Huseini, 2006). Sedangkan ilmu 

manajemen strategi sebenarnya merupakan perkembangan ataupun perluasan 

dari suatu ilmu yang dikenal dengan “Kebijakan bisnis” atau “Business policy”. 

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi 

(perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi 

strategi, dan evaluasi serta pengendalian (Hunger dan Wheelen, 2003). 

Manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson (2016) adalah satu set 

keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana 

yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Manajemen strategi 

mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian atas 

keputusan dan tindakan terkait strategi perusahaan. Sehingga dapat kita 

simpulkan bahwa fokus dari manajemen strategi adalah memadukan 

manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan 

untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan dan komunikasi merupakan 

kunci keberhasilan manajemen strategi. 
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Model manajemen strategi merupakan gambaran keseluruhan dari proses 

manajemen strategi, berikut ini merupakan gambaran model manajemen strategi 

menurut para ahli. Secara umum model manajemen strategi menurut Wheelen 

dan Hunger (2003:12), membagi proses manajemen strategi dalam empat tahap 

meliputi: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan 

evaluasi strategi dan pengendalian, untuk pemahaman lebih jelas model strategi 

menurut Wheelen dan Hunger digambarkan dalam gambar 2.1 berikut ini: 

 

 
Gambar 2.1. Model Manajemen Strategis Wheelen-Hunger 

Sumber: Wheelen-Hunger (2003:12) 

 

Model yang disajikan oleh Pearce dan Robinson (2016: 15) memberikan 

gambaran umum proses manajemen strategi yang memiliki tiga fungsi utama 

yaitu: 

1. Menggambarkan urutan dan hubungan antar komponen utama dari 

proses manajemen strategi. 
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2. Merupakan garis besar manajemen strategi yang memberikan pandangan 

umum mengenai proses manajemen strategi serta komponen-

komponennya. 

3. Menawarkan suatu pendekatan untuk menganalisis studi kasus sehingga 

dapat membantu para analisis mengembangkan kemampuan untk 

merumuskan strategi. 

Model manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson (2016:15) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2. Model Manajemen Strategi Pearce dan Robinson  
Sumber: Pearce dan Robinson (2016:15) 

2.2.5.1 Tingkatan Strategi  

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:24) terdapat tiga 

hirarki strategi yaitu: 
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1. Strategi Korporat 

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan korporat atau bisnis 

secara keseluruhan mencakup bagaimana mengintegrasikan dan mengelola 

semua bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan porfolio produk dan 

jasa serta memastikan bahwa bisnis akan beroperasi dalam jangka panjang. 

Keputusan dalam strategi ini mencakup investasi dalam diversifikasi, integrasi 

vertikal, akusisi dan penciutan. 

2. Strategi Bisnis  

Strategi bisnis ini bisa berupa strategi di level anak perusahaan, divisi, 

atau lini produk lain yang memiliki otonomi pengelolaan bisnisnya sendiri. Isu 

dalam strategi bisnis adalah bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi bisnis/ 

manajemen untuk perbaikan posisi bersaing produk barang atau jasa 

perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi 

tersebut. Jika perusahaan ingin menang atau hanya sekedar bertahan hidup, 

dalam suatu industri maka ia harus mengadopsi sebuah strategi bisnis yang 

dapat menciptakan keunggulan bersaing atas para pesaing sehingga strategi 

bisnis sering disebut dengan strategi bersaing. 

3. Strategi Fungsional  

Strategi yang diformulasikan dan diimplementasikan di level fungsi 

manajemen dari tiap bisnis untuk pemaksimalan sumber daya produktivitas. 

Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan 

bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka untuk meningkatkan 

kinerja. Level ini menjadi pusat informasi manajemen strategi di level lebih atas 

yaitu bisnis dan korporat. 
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Ketiga tingkatan strategi tersebut biasanya dipakai oleh perusahaan-

perusahan besar yang memproduksi lebih dari satu produk. Jika dalam satu 

perusahaan dihasilkan hanya satu macam produk (the single business firm), 

maka strategi korporat akan sama dengan strategi bisnis. Sedangkan pada 

perusahaan kecil, dengan pemisahan organisasi kurang jelas, maka strategi 

bisnis akan sama dengan strategi fungsional.  

2.2.5.2 Strategi Fungsional 

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:262), Strategi fungsional 

memaksimalkan produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi 

tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan 

kompetitif. Dalam batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan, strategi 

fungsional menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari tiap fungsi 

untuk meningkatkan kinerja. Bisa dikatakan, strategi fungsional menerjemahkan 

pemikiran (strategi utama) menjadi tindakan yang dirancang untuk mencapai 

suatu tujuan jangka pendek untuk mendukung strategi bisnis dan membantu 

mencapai tujuan strategis (Pearce dan Robinson, 2016). 

Pada penentukan strategi fungsional, manajer strategis harus (1) 

mengindentifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis, (2) memastikan 

bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh, dan (3) mengelola 

kompetensi-kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif 

yang telah tercipta. Selanjutnya Hunger dan Wheelen (2003) dan Pearce dan 

Robinson (2016) membagi strategi fungsional menjadi lima strategi yaitu:  
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a. Strategi Pemasaran 

Peran dari fungsi pemasaran adalah untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan menghasilkan penjualan yang menguntungkan atas produk/ jasa bisnis 

pada target pasarnya, fungsi pemasaran mengarahkan para manajer penjualan 

dan pemasaran dalam menetapkan siapa yang akan menjual apa, di mana, 

kepada siapa, dalam jumlah berapa, dan bagaimana. 

Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu bagian dari strategi 

pemasaran, dengan memanfaatkan strategi tersebut suatu perusahaan atau unit 

bisnis dapat merebut pangsa pasar yang lebih besar dari pangsa pasar saat ini, 

yaitu melalui penyerapan pasar (market saturation) dan penetrasi pasar (market 

penetration).  Sedangkan melalui strategi pengembangan produk, perusahaan 

atau unit bisnis dapat mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah 

ada, atau mengembangkan produk baru untuk pasar baru. 

Beberapa strategi pemasaran lain ada dalam kategori pasar, lini produk, 

distribusi penetapan harga dan kredit, dan iklan serta promosi. Di bawah kategori 

iklan dan promosi, misalnya, perusahaan atau unit bisnis dapat memilih antara 

strategi pemasaran “tarik” atau “dorong” (pull and push strategy). Promosi 

perdagangan termasuk potongan harga, penawaran khusus dalam toko, dan 

kuota iklan yang dirancang untuk mendorong produk melalui sistem distribusi. 

Strategi pemasaran yang lain berkaitan dengan masalah distribusi dan 

penetapan harga.  

Ketika menetapkan harga untuk sebuah produk baru, perusahaan atau 

unit bisnis dapat mengikuti salah satu strategi. Untuk pionir produk baru, skim 

pricing memberikan peluang untuk menyaring kurva permintaan dari puncak 
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ketika produk masih terbilang baru dan pesaing sedikit. Kebalikannya, 

penetration pricing mencoba mempercepat perkembangan pasar dan 

menawarkan kepada pionir suatu peluang dengan memanfaatkan kurva 

pengalaman untuk mendapatkan pangsa pasar dan mendominasi industri. 

Tergantung pada tujuan dan strategi perusahaan atau unit bisnis, pilihan-pilihan 

tersebut memang diminati oleh perusahaan atau unit bisnis tertentu.  

b. Strategi Keuangan 

Tujuan strategi keuangan adalah untuk menyediakan struktur finansial 

perusahaan dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan umumnya. Strategi 

keuangan menguji pengaruh keuangan terhadap pilihan-pilihan strategi 

perusahaan atau unit bisnis dan mengidentifikasi tindakan finansial yang terbaik. 

Strategi keuangan juga menyediakan keunggulan kompetitif melalui biaya 

pendanaan yang lebih rendah dan kemampuan fleksibel untuk memperbesar 

modal untuk mendukung strategi bisnis. Strategi finansial biasanya berusaha 

memaksimalkan nilai finansial sebuah perusahaan.   

Kerangka waktu untuk strategi keuangan dalam bidang keuangan 

bervariasi, strategi keuangan dalam jangka waktu yang lebih panjang memandu 

para manajer keuangan untuk dalam bidang investasi modal jangka panjang, 

pendanaan kembali utang, alokasi deviden, dan peningkatan modal, sedangkan 

strategi keuangan jangka pendek meliputi pengelolaan asset dan  manajemen 

modal kerja. 

c. Strategi Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada teknologi untuk 

keberhasilan mereka, semakin memperhatikan perkembangan strategi R&D yang 
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melengkapi strategi tingkat bisnis. Salah satu dari berbagai pilihan R&D adalah 

menjadi pemimpin atau pengikut. Sebuah pendekatan baru untuk R&D adalah 

inovasi terbuka, di mana perusahaan menggunakan aliansi dan koneksi dengan 

perusahaan, pemerintah, laboratorium akademik, dan bahkan konsumen untuk 

mengembangkan produk baru  dan proses.  

d. Strategi Operasi  

Strategi operasi menentukan bagaimana dan di mana sebuah produk 

atau jasa dibuat, tingkat integrasi vertikal yang dibutuhkan, dan penyebaran 

sumber daya fisik yang diperlukan, dan hubungan dengan pemasok yang 

diinginkan. Untuk memulai, strategi pemanufakturan perusahaan akan 

dipengaruhi oleh siklus hidup produk atau proses. Strategi operasi juga harus 

berkaitan dengan tingkat optimal teknologi yang harus digunakan perusahaan 

dalam proses operasinya.  

Manajemen produksi/ operasi (MPO) adalah fungsi utama dari organisasi, 

fungsi tersebut mengkonversi input (bahan baku, persediaan, mesin dan orang) 

menjadi output dengan nilai yang diperkaya. Fungsi MPO mengarahkan 

keputusan mengenai keseimbangan optimal antara input investasi dan output 

produksi/ operasi serta lokasi, desain fasilitas dan perencanaan proses dalam 

jangka pendek. 

e. Strategi Sumber Daya Manusia 

Strategi Sumber Daya Manusia membantu keberhasilan jangka panjang 

pengembangan calon-calon manajer dan karyawan yang kompeten, penciptaan 

suatu sistem untuk mengelola kompensasi atau peraturan, dan memandu 

utilisasi yang efektif atas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan jangka 
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pendek perusahaan maupun kepuasan serta pengembangan karyawan. Dalam 

tujuan jangka pendek strategi SDM berguna dalam bidang-bidang seperti 

rekrutmen, seleksi, dan orientasi sebaliknya komponen pengembangan karir, dan 

pelatihan memandu tindakan yang diambil oleh karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia di masa depan dari strategi bisnis secara 

keseluruhan. 

2.2.5.3 Bisnis Kecil dan Perencanaan Strategis 

Menurut Prawirokusumo (2010:164), Pengembangan sebuah rencana 

strategis bersifat kritis dalam menciptakan keunggulan bersaing (competitive 

advantage) bagi bisnis kecil. Keunggulan bersaing adalah kumpulan faktor-faktor 

yang membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya dan memberikannya 

posisi yang unik dalam pasar. Pembangunan keunggulan bersaing merupakan 

hasil dari pemikiran strategis, dan wirausahawan yang berhasil adalah ahli dalam 

berpikir strategis. 

Ketika mengembangkan perencanaan strategis, perusahaan-perusahaan 

kecil sebenarnya memiliki banyak keunggulan, dibandingkan perusahaan besar 

pesaingnya. Bisnis kecil biasanya hanya memiliki sedikit produk, basis pelanggan 

yang lebih jelas (dan biasanya sedikit), dan daerah geografis tertentu. Pemilik 

bisnis kecil juga mempertahankan hubungan dekat dengan pelanggannya, yang 

memungkinkannya mendeteksi pergeseran dalam keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. Oleh sebab itu, perencanaan strategis seharusnya lebih alamiah 

pada bisnis kecil daripada bisnis besar. 

Lebih lanjut menurut Prawirokusumo (2010:164), Suatu prosedur 

manajemen strategis perusahaan kecil perlu meliputi hal-hal sebagai berikut: 
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 Gunakan horizon perencanaan yang relative singkat – dua tahun atau kurang 

untuk kebanyakan bisnis kecil. 

 Tidak formal dan tidak terlalu terstruktur; pendekatan casual kiranya ideal. 

 Dorong peran karyawan maupun pihak luar untuk meningkatkan keandalan 

dan kreativitas dari rencana yang dihasilkan. 

 Jangan mulai dengan menetapkan cita-cita, penetapan cita-cita yang  

berlebihan pada awalnya malah akan mengganggu proses kreatif 

manajemen strategis. 

 Fokuskan pada berpikir strategis, bukan hanya perencanaan, dengan 

menghubungkan cita-cita jangka panjang dan operasi sehari-hari. 

Proses manajemen strategis menurut Prawirokusumo (2010:165) adalah 

sebagai berikut: 

Langkah 1. Kembangkan suatu visi yang jelas dan terjemahkan menjadi 

pernyataan misi yang mempunyai arti. 

Langkah 2. Definisikan kompetensi inti perusahaan dan segmen pasarnya, 

dan letakkan bisnis dalam posisi untuk dapat bersaing secara 

efektif. 

Langkah 3. Berikan penilaian mengenai kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. 

Langkah 4. Perhatikan sekililing untuk mendapatkan peluang dan ancaman 

nyata yang dihadapi bisnis. 

Langkah 5.  Identifikasikan faktor-faktor kunci untuk keberhasilan bisnis. 

Langkah 6.  Analisa para pesaing. 

Langkah 7.  Ciptakan tujuan dan cita-cita perusahaan strategis. 
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Langkah 8. Formulasikan pilihan-pilihan strategis dan pilih strategi yang 

sesuai. 

Langkah 9.  Jabarkan perencanaan strategis ke dalam rencana tindakan. 

Langkah 10.  Tetapkan suatu pengendalian yang cermat. 

 

Gambar 2.3. Penjabaran Nilai-Nilai Menjadi Visi dan Misi Menjadi Tindakan 
Sumber: Prawirokusumo (2010:166) 

 

2.2.5.4 Strategi Generik Porter 

 Menurut para pakar perencanaan, falsafah umum berbisnis dinyatakan 

oleh perusahaan dalam pernyataan misinya harus diterjemahkan ke dalam 

pernyataan holistik mengenai orientasi strategis perusahaan sebelum kemudian 

dapat diterjemahkan lebih lanjut ke dalam strategi jangka panjang. Hal ini berarti 

strategi besar atau jangka panjang harus didasarkan pada ide inti mengenai 
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bagaimana perusahaan dapat bersaing secara unggul di pasar (Pearce dan 

Robinson, 2016:205).  

Lebih lanjut menurut Michael Porter (1980) dalam David (2016:141), 

strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan bersaing dari 

tiga dasar yang berbeda, yaitu: kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. 

Porter menamakan dasar-dasar ini sebagai strategi generik (generic strategies). 

Pertama, kepemimpinan biaya (cost leadership) yang menekankan 

memproduksi produk terstandardisasi pada biaya per unit rendah untuk 

konsumen yang sensitif harga. Terdapat 2 (dua) tipe alternatif strategi 

kepemimpinan biaya dapat didefinisikan. Tipe 1 (satu) adalah strategi biaya-

rendah yang menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada haga 

termurah yang tersedia di pasar. Tipe 2 (dua) adalah strategi nilai-terbaik yang 

menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada harga terbaik yang 

tersedia di pasar; strategi nilai terbaik bertujuan untuk menawarkan pelanggan 

sejumlah produk atau jasa pada harga terendah yang tersedia dibandingkan 

dengan produk pesaing dengan atribut yang sama. Strategi 1 (satu) maupun 

strategi 2 (dua) menargetkan pasar yang besar. 

Kedua, diferensiasi (differentiation) merupakan strategi yang bertujuan 

pada memproduksi produk atau jasa yang dipertimbangkan unik dalam industri 

dan diarahkan pada konsumen yang relatif tidak sensitif harga. Diferensiasi 

tergolong strategi tipe 3 (tiga) dalam strategi generik Porter. 

Ketiga, fokus (focus) yakni memproduksi produk atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok kecil konsumen. Terdapat 2 (dua) tipe 

alternative strategi fokus, yaitu tipe 4 (empat) dan tipe 5 (lima). Tipe 4 (empat) 
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adalah strategi fokus biaya-rendah yang menawarkan produk atau jasa ke 

sejumlah kecil (kelompok kecil) pelanggan pada harga terendah yang tersedia di 

pasar, misalnya: Pizza Hut, restoran hot dog, dsb. Tipe 5 (lima) adalah strategi 

fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa ke sebagian kecil 

konsumen pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Terkadang disebut 

“diferensiasi terfokus”, strategi fokus nilai terbaik bertujuan untuk menawarkan 

sebagian kecil group konsumen produk atau jasa yang memenuhi selera dan 

permintaan mereka lebih baik daripada produk pesaing. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa strategi tipe 4 (empat) dan tipe 5 (lima) adalah strategi yang 

menargetkan pasar kecil. Perbedaannya adalah strategi tipe 4 (empat) 

menawarkan produk atau jasa pada kelompok kecil dengan harga terendah, 

sementara tipe 5 (lima) menawarkan produk atau jasa pada kelompok kecil 

dengan harga lebih tinggi, namun dipenuhi dengan fitur-fitur sehingga penawaran 

dianggap sebagai nilai terbaik. 

Strategi generik Porter yang terdiri dari 5 (lima) tipe diatas 

mengaplikasikan pengaturan organisasi yang berbeda, prosedur kontrol dan 

sistem insentif. Perusahaan yang lebih besar dengan akses yang lebih besar 

untuk sumber daya umumnya bersaing pada basis kepemimpinan biaya atau 

diferensiasi, sementara perusahaan yang lebih kecil seringkali bersaing dalam 

basis fokus. Sebagai catatan, bahwa strategi diferensiasi dapat diikuti dengan 

target pasar kecil atau target pasar besar. Namun tidak efektif untuk mengikuti 

strategi kepemimpinan biaya dalam pasar kecil karena margin laba secara umum 

terlalu kecil. Demikian halnya tidak efektif untuk mengikuti strategi fokus di pasar 

besar karena skala ekonomis secara umum lebih berpihak pada strategi biaya-
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rendah atau kepemimpinan biaya nilai terbaik untuk mendapatkan keunggulan 

bersaing yang berkelanjutan. 

Selanjutnya, Porter menekankan kebutuhan untuk strategis dalam 

melakukan analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi “berbagi kesempatan” 

diantara unit bisnis perusahaan yang sudah ada dan yang potensial. Berbagi 

aktivitas dan sumber daya meningkatkan keunggulan bersaing dengan 

menurunkan biaya atau meningkatkan diferensiasi. Sebagai tambahan untuk 

meningkatkan pembagian, Porter menekankan pada kebutuhan perusahaan 

untuk secara efektif “mentransfer” pengetahuan dan keahlian di antara unit bisnis 

otonomi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Bergantung pada faktor-faktor 

antara lain: tipe indistri, ukuran perusahaan, dan sifat persaingan. Berbagai 

strategi dapat menghasilkan keuntungan pada kepemimpinan biaya, diferensiasi, 

dan fokus. 

 

2.2.6 Kinerja Bisnis 

Kinerja merupakan hasil dari bisnis yang telah dilakukan wirausahawan 

pada masa lalu, dan digunakan sebagai alat pengukur prestasi kerja dengan 

menggunakan metode penilaian tertentu (Taman, 2011). Selanjutnya, Jauch dan 

Glueck (2000) menyatakan bahwa kinerja (performance) perusahaan dapat 

dilihat dari tingkat penjualan, tingkat keuntungan, pengembalian modal, tingkat 

turn over dan pangsa pasar yang diraihnya. Sehingga kinerja merujuk pada 

tingkat pencapaian dalam periode waktu tertentu, yakni kinerja merupakan hal 

yang sangat menentukan dalam perkembangan dan kelangsungan hidup 

perusahaan.  
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Menurut Makelainen (1998:49), menyatakan bahwa pengukuran kinerja 

perusahaan merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan 

perusahaan, karena pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Pengukuran kinerja 

merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai 

(mengukur) pelaksanaan dan hasil kegiatan kerja yang sedang dan telah 

dilakukan oleh masing-masing fihak pada perusahaan dalam suatu periode 

tertentu, yang meliputi: tingkat pencapaian kegiatan, perubahan-perubahan 

pelaksanaan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan. Pengukuran dan ukuran kinerja usaha mempunyai beberapa cara, 

dasar, dan tolok ukur, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.  

Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka hasil dari pelaksanaan 

kegiatan dapat diketahui, dapat segera dibuat langkah perbaikan, dan dapat 

dilakukan penanggulangan dan kebijaksanaan apabila terjadi kesalahan atau 

penyimpangan. Selanjutnya, Keegan dan Jon Green dalam Price Waterkouse 

(1997: 65 – 70 menyatakan bahwa pengukuran kinerja harus mengambarkan 

proses dan strategi dalam perusahaan, pengukuran akan membuat strategi 

nyata dan selalu menjadi perhatian. Pengukuran kinerja harus memenuhi 4 

kriteria, yaitu: harus mampu awal dan akhir, harus mampu menggambarkan 

kepentingan internal dan eksternal, harus mampu mengakomodasi unit berbasis 

biaya dan bukan biaya, harus mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. 

Menurut Lambing (2003:60), faktor-faktor penyebab kinerja usaha menjadi 

baik, terdiri dari: tercapainya tujuan – tujuan perusahaan atau usaha (Firm’s 

Goals), keterampilan atau keahlian manajemen atau manajer (Management 
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Skill), kemampuan pengusaha (Entrepreneur’s ability), dan faktor-faktor lainnya.  

Selain dari faktor – faktor tersebut, kinerja usaha juga dipengaruhi oleh faktor 

lainnya, yaitu peranan Pemerintah. Lebih lanjut, Lerner (1986:12) menyatakan 

bahwa Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur dalam kegiatan dan 

keberhasilan bisnis. Sedangkan Steinhoff (1979:521–530), menyatakan bahwa 

peranan Pemerintah mempengaruhi bisnis yang berupa perlindungan 

Pemerintah, partner, penjaga keamanan, konsumen, pesaing, dan pengumpul 

pajak.   

Menurut Steiner (2000:7), menyatakan bahwa secara umum kinerja usaha 

dibentuk atau dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam kegiatan 

operasionalnya, yaitu melakukan penjualan barang atau jasa, memperoleh 

keuntungan, sehingga dapat meningkatkan hartanya. Kemampuan perusahaan 

ditunjang oleh kemampuan manajerial manajemen perusahaan, dan fihak lain 

yang menunjang atau terkait dengan kegiatan operasional manajemen dan 

perusahaan, serta fihak eksternal, beberapa diantaranya adalah: pemerintah, 

pemasok, masyarakat, dan lembaga keuangan. Akan tetapi, kinerja usaha atau 

perusahaan pada usaha kecil; selain dari beberapa faktor seperti tersebut di 

atas, invidu pemilik perusahaan sangat dominan mempengaruhi kinerja usaha. 

Hal ini didukung dengan pernyataan Vernon (1981:140–143) yang menyatakan 

bahwa hal tersebut terjadi oleh karena karakteristik khusus dalam manajemen 

usaha kecil: semua wilayah kerja dalam usaha kecil; wilayah kerja perusahaan, 

manajemen; dapat dijangkau atau dimasuki oleh invidu pemilik usaha kecil. 

Menurut Lambing (2003:60), menyatakan bahwa perusahaan bisnis dapat 

tumbuh karena perusahaan dapat menjual barang atau jasa. Lebih lanjut, Siegel 
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(1983:3) menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh hasil 

atau keuntungan, untuk meningkatkan harta atau kekayaan, untuk memenuhi 

tanggung jawab sosial. Sedangkan Griffin (2000:5) menyatakan bahwa 

perusahaan melakukan kegiatan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan 

meningkatkan harta perusahaan. Selanjutnya Lerner (1989: 1-3), menyatakan 

bahwa perusahaan melakukan kegiatan bisnis bertujuan untuk memproduksi dan 

menjual barang atau jasa. Disisi lain, Stoner (1996: 9) menyatakan bahwa 

kemampuan perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan para manajer dalam 

melaksanakan pekerjaannya pada usaha atau perusahaan tersebut. Bila para 

manajer melakukan pekerjaan dengan baik, maka usaha atau perusahaan 

tersebut akan dapat mencapai sasaran atau tujuannya.  Seorang manajemen 

atau manajer dikatakan bekerja baik, apabila melakukan pekerjaannya dengan 

tepat (efisien) dan melakukan sesuatu yang tepat (efektif). Menurut Jatmiko 

(2004:24) dan Griffin (2000:137), pekerjaan atau kegiatan manajemen atau 

manajer (untuk melaksanakan fungsi organisasi atau perusahaan) dalam sebuah 

perusahaan, meliputi: 

1) Manajemen produksi, yaitu pengaturan atau pengelolaan kegiatan 

produksi, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Terdiri dari:  

pemilihan lokasi pabrik; pengaturan tataletak mesin dan pabrik; 

pengaturan sistem dan teknik proses produksi; pengaturan kualitas 

produk dan bahan: pengaturan fasilitas pabrik, dan lain-lain.  

2) Manajemen pemasaran, yaitu pengaturan atau pengelolaan kegiatan 

pemasaran, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Terdiri dari: 

pengaturan produk yang dijual; pengaturan saluran distribusi penjualan; 
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pengaturan harga penjualan; pengaturan promosi penjualan; strategi dan 

teknik menghadapi persaingan; pengaturan pasar dan konsumen.  

3) Manajemen keuangan, yaitu pengaturan atau pengelolaan keuangan 

perusahaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Terdiri dari: 

pengaturan penggunaan dana (modal kerja, kas, piutang, dan 

persediaan, harta tetap; pengaturan sumber dana (hutang, modal); 

analisis keuangan perusahaan. 

4) Manajemen SDM, yaitu pengaturan atau pengelolaan kegiatan SDM 

perusahaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Terdiri dari: 

pengaturan jenis dan jumlah SDM; pengaturan pengembangan SDM; 

pengaturan balas jasa SDM; pengaturan kinerja SDM. 

Menurut Lambing (2003: 25 – 30) menyatakan bahwa kemampuan 

perusahaan dipengaruhi oleh individu manajer. Lebih lanjut, Vernon (1981: 533) 

menyatakan bahwa dalam hubungan dengan kegiatan bisnis atau usaha, 

Pemerintah mengatur tentang: 1. Produksi barang dan jasa; 2. Memantau 

penetapan harga barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga dan 

pertumbuhan ekonomi.  

Menurut Jatmiko (2004: 47, 65), kemampuan manajerial manajer 

dipengaruhi oleh individu manajer, karena kegiatan manajemen pada usaha kecil 

dikelolah langsung atau sendiri oleh pemilik atau usaha kecil. Selanjutnya Stoner 

(1996:17) menyatakan bahwa ketrampilan atau keahlian manajemen terdiri dari 

keahlian teknik, keahlian kemanusiaan, keahlian konseptual. Sedangkan 

menurut Griffin (2000:137) menyatakan bahwa keahlian dasar manajer adalah: 
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keahlian teknik, keahlian hubungan manusia, keahlian konseptual, keahlian 

membuat keputusan, keahlian manajemen waktu. 

Menurut Hisrich (1998: 70 - 75), menyatakan bahwa karakteristik individu 

manajer meliputi kewirausahaan atau jiwa wirausaha, pengalaman, pendidikan, 

umur, dan budaya. Sedangkan Lambing (2003: 25) menyatakan faktor individu 

manajer pengusaha meliputi: jiwa wirausaha, budaya, keterkaitan dalam 

masyarakat, kombinasi beberapa faktor. Disisi lain, Lerner (1986:12) menyatakan 

bahwa Pemerintah mempunyai peranan terhadap perkembangan bisnis.  

Menurut Yahya et al., (2010), kendala pertumbuhan UKM bersumber pada 

kelemahan-kelamahan yang melekat pada internal UKM, yaitu: kurang 

pengetahuan dan teknologi produksi, kurang pengetahuan dalam pemasaran, 

kendala dalam ketercakapan sumber daya (manusia dan finansial) dan lemahnya 

pengetahuan dan kemampuan manajemen. Lebih lanjut, Barney (2001) 

manyatakan bahwa perusahaan dapat memiliki kinerja yang kompetitif apabila: 

(1) mereka mengetahui bagaimana memperluas, mendesiminasikan dan 

mengeksploitasi knowledge secara internal; (2) jika mereka mengetahui 

bagaimana memproteksi knowledge dari imitasi pesaing; (3) jika mereka 

mengetahui bagaimana berbagi (share/transfer) dan menerima knowledge dari 

mitra usahanya (partner). 

Kinerja bisnis dibentuk dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, secara internal maupun eksternal dan sendiri-

sendir ataupun serentak. Menurut Sritua Arief dalam Clapham (1991), situasi dan 

perkembangan usaha kecil dipengaruhi oleh faktor internal, antara lain: 1) Sifat 

dan karakter pengusaha; 2) Latar belakang pendidikan para pengusaha dan 
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pekerja; 3) Fungsi utama pengelolaan usaha, produksi, pemasaran, keuangan 

dan personalia. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja usaha dipengaruhi 

oleh strategi yang digunakan, kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan, 

karakteristik invidu manajer, dan peranan Pemerintah. Sedangkan 

kemampuanannya, terdiri dari: kemampuan manajerial manajer dalam 

melaksanakan pekerjaan atau fungsinyanya, karakteristik individu manajer dalam 

mengarahkan kegiatan usahanya, dan peranan Pemerintah dalam menunjang 

kegiatan bisnis. Kemampuan perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan 

manajerial manajer termasuk didalamnya manajemen strategi, manajerial 

manajer dipengaruhi oleh karakteristik individu manajer dan peranan Pemerintah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan 

metode penelitian kualitatif. Alasan dipergunakannya pendekatan ini antara lain: 

(1) studi kasus lazim menggunakan pertanyaan dasar what, who, where, how 

dan why sehingga sasaran yang ingin dicapai lebih mudah untuk dipahami 

secara umum dari awal. Diharapkan melalui kelima pertanyaan tersebut maka 

obyek penelitian yang berkaitan dengan peranan perubahan nilai berjilbab syar’i 

terhadap strategi dan kinerja bisnis dapat diperoleh secara maksimal; (2) peneliti 

tidak dapat memanipulasi kejadian sebagaimana penelitian eksperimental; (3) 

studi kasus menilai kejadian yang sesungguhnya dengan mengevaluasi 

keseluruhan proses terbentuknya kristalisasi nilai-nilai para informan atau objek 

penelitian (Yin, 2009:7).  

Menurut Sugiyono (2009:9), metode penelitian kualitatif adalah metode 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek alamiah. Peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (hanya 

bisa dinyatakan dengan ucapan/ bahasa) daripada generalisasi. Sedangkan 

Creswell (2012:16) menyatakan bahwa penelitian kualitiatif, sangat cocok untuk 

memecahkan suatu masalah penelitian yang tidak diketahui variabel-variabelnya, 

sehingga perlu dieksplorasi. Hal ini terutama karena keterbatasan literatur 

berkaitan dengan fenomena studi. 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Jenis penelitian deskriptif sengaja dipilih karena bertujuan melukiskan 

realitas sosial yang kompleks di masyarakat (Mantra, 2004:38). Whitney yang 

dikutip oleh Nazir (2003:63), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode deskriptif ditujukan 

untuk: Pertama, mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang 

melukiskan gejala-gejala yang ada. Kedua, mengidentifikasi masalah dengan 

memeriksa data-data yang diperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. 

Ketiga, melakukan evaluasi atau membuat komparasi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti berusaha 

menangkap makna fenomena dalam peranan perubahan budaya berjilbab dalam 

implementasi strategi bisnis sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja 

bisnis dari sudut pandang orang yang diteliti dan berusaha memahami aspek 

“subjektif” dengan masuk ke dunia konseptual dan praktis dari orang-orang yang 

diteliti tersebut. Dengan cara ini diharapkan peneliti dapat menangkap dan 

mengerti bagaimana makna dan wacana-wacana dikembangkan dalam interaksi 

berkaitan dengan peranan perubahan budaya berjilbab terhadap strategi dan 

kinerja bisnis.  

 

3.2 Batasan Penelitian 

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan 

batasan penelitian. Perlunya batasan penelitian ini adalah supaya obyek yang 
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akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Upaya memberikan hasil seperti yang 

diharapkan, peneliti membatasi penelitian supaya pembahasan yang dilakukan 

tidak keluar dari tujuan serta sesuai dengan teori manajemen strategis.  

Implementasi strategi bisnis yang berusaha diungkapkan peneliti adalah 

implementasi strategi yang dilakukan oleh perusahaan kecil/ UKM, berkaitan 

dengan perubahan lingkungan eksternal yang berupa perubahan budaya. Pada 

perusahaan kecil/ UKM, pembahasan strategi bisnis sama dengan strategi 

fungsional. Pelaksanaan suatu bisnis, didasari pada nilai-nilai dan makna-makna 

yang diyakini oleh pengusaha, sehingga suatu strategi bisnis bisa lebih terarah 

dan jelas dalam bentuk tindakan. 

Strategi yang dimaksud adalah generik strategi Porter melalui strategi 

diferensiasi-fokus, yang dalam pelaksanaanya didukung dengan strategi utama 

berupa pengembangan produk dan pengembangan pasar sehingga perusahaan 

atau usaha kecil dapat terus mengikuti kebutuhan dan selera konsumen, dengan 

tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang tidak menyimpang dari syariat Islam. 

Hal ini dikarenakan jilbab sebagai produk budaya yang mengekspresikan nilai-

nilai dan makna tertentu dari pemakainya. 

Ruang lingkup objek yang diteliti fokus pada UKM Jilbab yang 

memproduksi jilbab syar’i dan jilbab biasa di Kabupaten Gresik dikarenakan 

ketersediaan informan ditempat penelitian mengarahkan pada perubahan 

budaya berjilbab. 
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3.3 Kerangka Berpikir 

Pada latar belakang penelitian dan hasil studi/ penelitian terdahulu 

diketahui bahwa melalui adanya suatu strategi dapat meningkatkan kinerja 

bisnis. Berkaitan dengan jilbab sebagai suatu produk budaya yang saat ini 

sedang mengalami perubahan terutama pada masyarakat Indonesia, maka ia 

mengacu pada suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual dan 

estesis. Hal ini berarti ketika seseorang menggunakan jilbab, maka ia sedang 

mengekspresikan nilai-nilai dan makna tertentu dari diri mereka, sehingga 

seorang wirausahawan harus memperhatikan adanya perubahan lingkungan 

eksternal tersebut agar ia bisa mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Strategi sangat efektif dalam meningkatkan kinerja bisnis. Strategi yang 

berusaha dibahas dalam penelitian ini adalah generik strategi Porter melalui 

strategi diferensiasi-fokus, yang dalam pelaksanaanya didukung dengan strategi 

utama berupa pengembangan produk, pengembangan pasar dan inovasi, 

sehingga perusahaan atau usaha kecil dapat terus mengikuti kebutuhan dan 

selera konsumen, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang tidak 

menyimpang dari syariat Islam. Hal ini dikarenakan jilbab sebagai produk budaya 

yang mengekspresikan nilai-nilai dan makna tertentu dari pemakainya. 

 Oleh karena itu, implementasi strategi harus tetap memperhatikan 

perubahan eksternal lingkungan yang sedang terjadi, supaya peluang atau 

ancaman eksternal dapat dikelola dengan baik, berdasarkan kemampuan 

internal yang memadai melalui generik strategi-nya Porter dan didukung dengan 

nilai dan budaya perusahaan yang relevan.   
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Menyadari realitas yang ada pada perubahan budaya berjilbab, maka 

strategi yang dilakukan oleh wirausahan terhadap bisnisnya harus disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat supaya dapat meningkatkan kinerjanya terutama 

berkaitan dengan penjualan suatu produk. Berdasarkan hal tersebut maka bagan 

kerangka konsep berpikir tentang peranan perubahan budaya berjilbab terhadap 

implementasi strategi dan efeknya pada kinerja bisnis adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Kerangka Alur Pemikiran 
Sumber: Olahan Peneliti (2017) 

 

3.4 Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian dilakukan, untuk 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian adalah Kabupaten Gresik. Sedangkan situs penelitian adalah 

lokasi atau tempat dimana peneliti menangkap keadaan atau fenomena yang 
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sebenarnya dari obyek yang diteliti dan melakukan penelitian untuk memperoleh 

data maupun informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Maka situs dalam 

penelitian ini adalah di UKM Jilbab Faiz Collection yang berada di Desa Manyar 

Sidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pemilihan situs penelitian ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa :  

1. Faiz Collection mengembangkan produknya dengan tidak hanya 

membuat jilbab standar namun juga membuat Jilbab Syar’i. 

2. Faiz Collection berinovasi terhadap mode jilbab yang up to date. 

3. Faiz Collection memiliki kualitas jilbab yang bagus, bersaing dan banyak 

konsumen dari berbagai daerah termasuk luar pulau jawa. 

4. Secara tempat, waktu, dan biaya relatif lebih terjangkau, sehingga 

memudahkan untuk mendapatkan data. 

Selain itu, peneliti juga mengadakan observasi ke Dinas koperasi, Usaha 

Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan 

karena ingin mendapatkan tingkat kredibilitas data secara tepat dengan 

menggabungkan beberapa data yang diperoleh dari studi utama. 

 

3.5 Penentuan Informan 

3.5.1 Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar 

mengetahui dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah 

penelitian. Pada penggunaan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat 

erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, sehingga dalam hal ini sampling 

diperoleh sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Maksud kedua dari peran 
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informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan 

teori yang dibangun. 

3.5.2 Teknik Penentuan Informan 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia 

memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai 

sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, maka yang akan menjadi 

informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah pengusaha jilbab syar’i 

dan jilbab biasa (1 orang), ustadzah yang mengerti tentang syari’at berjilbab (1 

orang), konsumen jilbab syar’i  (2 orang), seksi produksi dan pemasaran usaha 

mikro pada bidang usaha mikro dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian 

dan Perdagangan di Kabupaten Gresik (1 orang), sehingga jumlah informan 

adalah 5 (lima) orang. 

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan terkait jumlah informan, tetapi bisa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari 

keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan 

dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan 

informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan 

menggali informasi terkait topik penelitian. Pencarian informan akan dihentikan 

setelah informasi penelitian dianggap sudah memadahi, dengan tolak ukur 

berdasarkan pada tingkat kejenuhan data (sudah diperoleh jawaban yang sama 

dari informan yang lain), sehingga 5 (lima) informan yang diperoleh sudah 

mencukupi untuk menggali informasi berkaitan dengan fokus penelitian. 
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3.6 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Moleong (2001:157), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah : “kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.” Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

(narasumber) baik dari individu/ perseorangan yang berhubungan 

langsung dengan obyek penelitian maupun permasalahan yang ada. 

Dalam hal ini berupa wawancara atau hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti beberapa informan berikut: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No. Sumber data Posisi Jumlah 

1. Hj. Faizah Pengusaha jilbab syar’i 
dan jilbab biasa 

1 

2. Ustadzah 
Ummu Unaisah 

Pengasuh Pondok 
Pesantren Al-Furqon  

1 

3. Shafira Remaja yang hijrah dan 
mengkonsumsi jilbab 
syar’i 

1 

4. Uswatun 
Hasanah 

Ibu yang beralih 
mengkonsumsi jilbab 
syar’i 

1 

5. Ismiyati Seksi produksi dan 
pemasaran usaha mikro 
pada bidang usaha mikro 
dari Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, 
Perindustrian dan 
Perdagangan di 
Kabupaten Gresik. 

1 

Jumlah 5 
Sumber: Olahan Peneliti (2017) 

b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari media perantara 

(diperoleh dan dicatat pihak lain). Yakni data yang diperoleh melalui 
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dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, laporan dan referensi dari 

internet maupun koran yang melengkapi serta memperkaya sumber data 

primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1) Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan 

Perdagangan di Kabupaten Gresik (terlampir). 

 

3.7 Pengumpulan Data 

Untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran penelitian yang 

dilaksanakan, sangat penting digunakan metode pengumpulan data yang baik. 

Sugiyono (2009:224) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian. Selanjutnya Nazir (2003:174) 

menyatakan bahwa, “pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan 

data primer untuk keperluan penelitian”.  

Creswell (1998:109) dalam Ahmadi (2016:34) mengemukakan bahwa 

siklus kegiatan dalam penelitian kualitatif adalah melokalisasi latar/ individu, 

memperoleh akses dan membuat hubungan (rapport), sampling purposive, 

mengumpulkan data, merekam informasi, mengekplorasi isu-isu lapangan dan 

menyimpan data. Tahapan-tahapan pengumpulan data diatas divisualisasikan 

dalam gambar berikut: 
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Gambar 3.2 Aktivitas-Aktivitas Pengumpulan Data 
Sumber: Creswell (1998:110) 

 

Menurut Yin (2009: 101), bukti atau data untuk keperluan studi kasus 

berasal dari 6 (enam) sumber, yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, 

pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik. 

Selain itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan mencakup penggunaan: 

1) berbagai sumber bukti, yaitu bukti dari 2 atau lebih sumber, tetapi menyatu 

dengan serangkaian fakta atau temuan yang sama, 2) data dasar, yaitu 

kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi kasus yang 

bersangkutan dan 3) serangkaian bukti, yaitu keterkaitan yang eksplisit antara 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, data yang terkumpul, dan konklusi-

konklusi yang ditarik. Pengacuan terhadap prinsip-prinsip ini akan meningkatkan 

kualitas substansial studi kasus yang bersangkutan. 
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1. Dokumentasi 

Tipe informasi dokumenter bisa menggunakan berbagai bentuk dan 

hendaknya menjadi objek rencana-rencana pengumpulan data eksplisit. Jenis-

jenis data tersebut, antara lain: 

 Surat, memorandum, dan pengumuman resmi; 

 Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dan laporan-laporan peristiwa 

tertulis lainnya; 

 Dokumen-dokumen administratif–proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-

dokumen intern lainnya; 

 Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada “situs” yang sama; 

dan 

 Kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain yang muncul di media massa. 

Menurut Yin (2009:104), penggunaan dokumen pada penelitian studi 

kasus adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. 

Pertama, dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang 

benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. 

Kedua, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya untuk mendukung 

informasi dari sumber-sumber lain; jika bukti documenter bertentangan dan 

bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topic 

yang bersangkutan. Ketiga, inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen. 

Inferensi diberlakukan hanya sebagai rambu-rambu bagi penelitian selanjutnya 

dan bukan sebagai temuan definitive, sebab bisa menghasilkan arah yang keliru. 
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2. Rekaman arsip 

Pada banyak studi kasus, rekaman arsip seringkali dalam bentuk 

komputerisasi atau hal yang relevan, antara lain: 

 Rekaman layanan, contoh: jumlah klien yang dilayani dalam suatu periode 

waktu tertentu; 

 Rekaman keorganisasian, contoh: bagan dan anggaran organisasi pada 

periode waktu tertentu; 

 Peta dan bagan karakteristik geografis suatu tempat; 

 Daftar nama dan komoditi lain yang relevan; 

 Data survey, contoh: rekaman atau data sensus yang terkumpul sebelumnya 

di sekitar “situs”; dan 

 Rekaman-rekaman pribadi, contoh: buku harian, kelender, daftar nomor 

telepon. 

3. Interview / wawancara mendalam (In depth interview) 

Salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah 

wawancara. Menurut Marzuki (2002:62) bahwa, “Wawancara (interview) 

merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.” Pada 

penelitian kualitatif terdapat banyak bentuk wawancara, akan tetapi peneliti bisa 

memilih bentuk wawancara yang dilakukan dimana terdapat 2 (dua) jenis, yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur (Weiss, 1994 dalam Yin, 

2011). 

Semua wawancara akan melibatkan interaksi antara peneliti dan 

informan. Pada penulisan wawancara terstruktur terdapat beberapa hal yang 
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dilakukan oleh peneliti, yaitu: pertama, peneliti akan menggunakan kuesioner 

formal yang mencantumkan setiap pertanyaan yang harus ditanyakan. Kedua, 

peneliti secara formal akan mengadopsi peran pewawancara dan mencoba 

mendapatkan tanggapan dari informan yang diwawancarai. Ketiga, peneliti 

sebagai pewawancara akan mencoba mengadopsi perilaku dan sikap konsisten 

yang sama saat mewawancarai setiap informan. 

Berbeda dengan cara-cara wawancara terstruktur, pada wawancara tidak 

terstruktur hubungan peneliti dengan informan adalah pertama, antara peneliti 

dan informan tidak ketat scripted, tidak terikat pada kuesioner yang lengkap 

untuk diajukan ke informan. Ditahap ini peneliti memiliki sebuah pertanyaan, 

akan tetapi pertanyaan verbalisasi khusus yang diajukan kepada informan yang 

diberikan akan berbeda sesuai dengan konteks dan setting wawancara. Kedua, 

peneliti tidak mencoba untuk mengadopsi perilaku yang seragam atau sikap 

untuk setiap wawancara. Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur mengikuti 

percakapan dari informan. Ketiga, pertanyaan yang lebih penting dalam 

wawancara tidak terstruktur terbuka daripada pertanyaan tertutup. Setelah 

peserta membatasi tanggapan mereka terhadap jawaban satu kata akan menjadi 

harapan terakhir peneliti kualitatif. Disisi lain, peneliti mencoba agar peserta 

menggunakan kata-kata mereka sendiri, bukan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Lebih lanjut, perbedaan lain antara wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur yaitu: pada wawancara terstruktur mengikuti langsung kata tersebut 

seperti penggunaan, frase, dan makna. Sedangkan wawancara tidak terstruktur 

bertujuan untuk memahami informan “dengan syarat dan cara mereka sendiri 
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dari pemaknaan, pengalaman, dan proses kognitif mereka sendiri” (Brenner 2006 

dalam Yin, 2011). Tujuan ini sesuai dengan salah satu tujuan mendasar 

penelitian kualitatif, yaitu untuk menggambarkan dunia social yang kompleks dari 

perspektif. Akan tetapi, wawancara terstruktur juga terbatas pada kemampuan 

mereka untuk trend dan kondisi kontekstual, sedangkan wawancara tidak 

terstruktur adanya trend an kondisi. Hal ini dikarenakan wawancara tidak 

terstruktur lebih lama daripada yang terstruktur dan melibatkan serangkaian 

wawancara dengan peserta yang sama. Selain itu, dampak dari wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur juga berbeda. Dampak wawancara terstruktur 

adalah mencoba mengulangi pertanyaan yang sama dengan setiap informan 

yang diwawancarai sampai titik jenuh. Sedangkan pada wawancara tidak 

terstruktur, peneliti mencoba untuk mengerti yang disampaikan oleh informan 

sehingga akan berkonsentrasi pada penguasaan frasa dan arti kata informan. 

Selain itu, pertanyaan selanjutnya didasarkan pada rasa keingintahuan atas 

jawaban dari informan sampai titik jenuh. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana data yang digali adalah 

bagaimana peranan dari perubahan budaya berjilbab dalam menetapkan strategi 

bisnis sebagai upaya meningkatkan kinerja penjualan. Wawancara lebih 

mendalam, akan menggali pendapat informan terkait perubahan budaya, pada 

penggunaan jilbab dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen, berkaitan 

dengan strategi penjualan pengusaha jilbab, dimana perubahan ini berkaitan 

dengan hubungan perubahan budaya terhadap penjualan. Suatu panduan dalam 
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wawancara terstruktur, maka diperlukan membuat pedoman wawancara 

(interview guide), dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

No. Pertanyaan 

 Produsen Jilbab 

1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya perubahan perilaku di 

masyarakat yang banyak beralih ke menggunakan jilbab syar’i? 

2. Apakah makna atau pengertian jilbab menurut anda? Apakah yang 

membuat anda memutuskan berbisnis jilbab? 

3. Apakah cita-cita atau impian anda dari membuat jilbab? (visi) 

4. Bagaimana cara anda menggapai cita-cita atau impian tersebut? (misi) 

Apakah ada strategi tertentu? Analisa lingkungan internal/eksternal? 

5. Apasaja jenis jilbab yang anda jual? Apakah ada karakteristik khusus yang 

membedakannya dengan yang lain? Karakteristik syar”i? 

6. Apakah perubahan perilaku di masyarakat yang beralih pada penggunaan 

jilbab syar’i juga menjadikan anda memproduksi jilbab syar’i? 

7. Siapa kelas konsumen yang anda inginkan dari penjualan jilbab? 

8. Apakah setelah memproduksi jilbab syar’i omset naik? 

9. Apakah permintaan terhadap jilbab syar’i lebih tinggi dibandingkan jilbab 

lain? 

10. Apakah ada pihak eksternal yang membantu anda dalam menjual jilbab? 

Aktivitas apa? 

 

 Konsumen Jilbab 

1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya perubahan perilaku di 

masyarakat yang banyak beralih ke menggunakan jilbab syar’i? 

2. Apakah makna atau pengertian jilbab menurut anda? Seberapa sering 

anda menggunakan jilbab? 

3. Kapankah anda menggunakan jilbab syar’i? Tahun? Aktivitas apa? 

4. Apakah alasan dan motivasi anda menggunakan jilbab syar’i? Apakah ada 

pertimbangan sebelumnya? Meniru perilaku? 

5. Selain jilbab syar’i, apa ada model jilbab lain yang anda miliki? Apa yang 

membedakannya? 

6. Apakah yang menjadi petimbangan anda dalam membeli jilbab? 

Karaktristik syar’i? harga atau kualitas? 

7. Apakah anda lebih banyak memiliki dan menggunakan jilbab syar’i 

dibandingkan jilbab lain? Jumlah?  

8. Apakah yang anda rasakan ketika menggunakan jilbab syar’i? 

9. Apakah manfaat penggunaan jilbab syar’i dibandingkan jilbab lain terhadap 

keseharian anda? 
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No. Pertanyaan 

 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Gresik 

1. Apa yang dilakukan Dinas di dalam program berkaitan dengan UKM Jilbab: 

kegiatan-kegiatan? Interaksi-interaksi? Pelaksanaan kerja? 

2. Apakah UKM dapat dipengaruhi oleh program dari Dinas? Sikap terhadap 

pekerjaan? Aspirasi-aspirasi? Keterampilan interpersonal? 

Sumber: Olahan Peneliti (2017) 

4. Observasi langsung 

Penjadwalan berkunjung lapangan terhadap situs studui kasus, 

menciptakan kesempatan peneliti untuk observasi langsung. Dengan berasumsi 

bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi 

lingkungan social yang relevan akan tersedia untuk observasi. Menurut Yin 

(2009:112), observasi langsung dapat terbentang mulai dari kegiatan 

pengumpulan data yang formal hingga yang kasual. Melalui cara formal, protokol 

observasi dapat dikembangkan sebagai bagian dari protokol studi kasus, dan 

peneliti yang bersangkutan bisa diminta untuk mengukur peristiwa tipe perilaku 

tertentu dalam periode waktu tertentu di lapangan. Hal ini dapat melibatkan 

observasi pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan pinggir jalan, kerja pabrik, 

ruang kelas dan semacamnya. Melalui cara non-formal, observasi langsung bisa 

dilakukan selama melangsungkan kunjungan lapangan termasuk kesempatan-

kesempatan selama pengumpulan bukti yang lain seperti wawancara.   

5. Observasi partisipan 

Menurut Yin (2009:114), observasi partisipan adalah suatu bentuk 

observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, 

melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan 
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berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. Peran-peran untuk 

berbagai penelitian ilustratif pada lingkungan social dan organisasi mencakup: 

 Menjadi penduduk di lingkungan social yang bersangkungan sebagai pelaku 

studi kasus; 

 Mengambil peran fungsional lainnya dalam suatu lingkungan social, contoh: 

berperan sebagai pelayan toko; 

 Berperan sebagai anggota staf dalam suatu latar organisasi; dan 

 Menjadi pembuat keputusan kunci dalam suatu latar organisasi. 

Pada observasi partisipatif, menurut Sugiyono (2009:229), menyatakan 

bahwa objek observasi ada 9, yaitu ; 

1) Space mencakup ruang dalam aspek fisiknya; 

2) Actor mencakup semua orang yang terlibat dalam situasi sosial; 

3) Activity mencakup seperangkat kegiatan yang dilakukan orang; 

4) Object mencakup benda-benda yang terdapat di tempat itu; 

5) Act mencakup perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu; 

6) Event mencakup rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang; 

7) Time mencakup urutan kegiatan; 

8) Goal mencakup tujuan yang ingin dicapai; 

9) Feeling mencakup emosi yang dirasakan dan diekspresikan. 

6. Perangkat fisik 

Perangkat fisik atau kultural antara lain terdiri dari: peralatan teknologi, 

alat atau instrument, pekerjaan seni atau bukti fisik lainnya. Peralatan semacam 

ini bisa dikumpulkan atau diobservasi sebagai bagian dari kunjungan lapangan. 
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3.8 Pengelolaan dan Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009:244) menyatakan bahwa analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif 

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan data tersebut, selanjutnya akan dicarikan data lagi secara berulang-

ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima 

atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat 

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis 

diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. 

Menurut Yin (2011) terdapat 5 (lima) fase dalam teknik analisis data 

penelitian kualitatif, yaitu (1) compiling, (2) disassembling, (3) reassembling (and 

arraying), (4) interpreting, dan (5) concluding. Lebih jelas, teknik analisis tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut: 
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Gambar 3.2 Model Analisis Yin 
Sumber: Yin (2011) 

 

 

 

1. Compile Database 

Compile database adalah pengumpulan data dari lapangan, 

selama data yang diperlukan belum mencukupi dapat ditambahkan 

dengan menambah informan. Jikalau data mencukupi dalam pengambilan 

kesimpulan maka pengumpulan data bisa dihentikan. Dengan kata lain, 

pengumpulan data sebagai database dimana peneliti mengkompilasi dan 

memilah dari catatan lapangan yang sudah dikumpulkan. Langkah dalam 

pengumpulan data tersebut antara lain: wawancara, observasi dan 

analisa dokumen. 
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2. Disassemble Data 

Disassembling data atau disebut juga reduksi data yaitu proses 

penyederhanaan dari kumpulan-kumpulan data menjadi bagian-bagian 

yang lebih kecil. Pada proses reduksi data, analisisnya dapat 

mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang 

tidak penting sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mudah. 

Selain itu, proses reduksi data dapat dilakukan berulang kali sebagai 

bagian dari proses tahap pertama dan tahap kedua. Disisi lain, dalam 

tahap kedua diikuti dengan menggunakan tema substantive (kode atau 

kelompok kode) untuk mengatur ulang fragmen atau potongan yang 

direduksi menjadi beberapa kelompok dan urutan yang berbeda daripada 

yang mungkin ada dalam catatan asli. 

3. Reassemble data  

Reassemble data atau disebut juga penyajian data yaitu tahapan 

menata ulang atau mengorganisasikan informasi secara sistematis, 

menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan 

proses serta fenomena yang ada di objek sehingga dalam proses 

penyajian data dapat dilakukan berulang kali maupun lebih dalam metode 

bolak-balik. 

4. Interpret data 

Interpret data adalah proses penyajian data dengan menggunakan 

bahan yang disusun ulang untuk membuat narasi baru, melalui tabel dan 

grafik yang menyertainya dengan data yang relevan serta akan menjadi 

bagian analitik utama dari manuskrip. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat 
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menginterpretasikan dengan cara yang segar (mengulas ulang) dan 

mereduksi atau memasang kembali data secara berbeda, semua urutan 

ini diwakili oleh anak panah 1 (satu) arah dan 2 (dua) arah. 

5. Conclude 

Tahapan ini adalah penggambaran kesimpulan dari kesimpulan 

penelitian, kesimpulan ini terkait dengan interpretasi dari tahap keempat 

serta mencakup semua tahapan yang lainnya. 

 

3.9 Validitas Data 

Data yang sudah dikumpulkan dalam kegiatan penelitian maka harus 

diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Validitas kualitatif merupakan upaya 

pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-

prosedur tertentu (Gibbs, 2007 dalam Creswell, 2016). Validitas merupakan 

salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah 

temuan yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau 

pembaca (Creswell, 2016). 

Pada penelitian ini, validitas data yang digunakan menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Moleong (2001), triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat 4 

(empat) macam triangulasi, yaitu: 

 Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan 

umum dan dengan secara pribadi, membandingkan wawancara informan 
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utama dengan perkataan orang lain. Dari hasil perbandingan tersebut akan 

mendapat kesamaan pandangan, pikiran, dan pendapat kemudian akan lebih 

memantapkan kebenaran yang digali dari beberapa sumber yang berbeda. 

 Triangulasi metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. 

 Triangulasi dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

 Triangulasi teori, yaitu dalam membahas permasalahan menggunakan lebih 

dari satu teori. 

Triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan data 

sejenis yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber yang berbeda. 

Triangulasi sumber digunakan dengan teknik wawancara dengan sumber yang 

berbeda baik dari pengusaha (produsen), konsumen maupun Dinas UKM. 

Kemudian kesamaan data informan dibandingakn antara satu dengan yang lain 

dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. 

Triangulasi metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data sejenis tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan berbeda, yaitu 

dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan wawancara dan disaat yang 

lain menggunakan observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gresik 

1. Letak dan Kondisi Geografis 

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut dari ibukota propinsi Jawa 

Timur (Surabaya), memiliki luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang 

pantai ± 140 kilometer persegi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik 

terletak antara 1120 - 1130 bujur timur dan 70 – 80 lintang selatan. Wilayahnya 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air 

laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas 

permukaan air laut. 

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 

18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari 

wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 

Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, 

Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan Kecamatan 

Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean. Adapun batas-

batas wilayah Kabupaten Gresik adalah: 

Sebalah utara: Laut Jawa 

Sebelah timur: Selat Madura 

Sebelah selatan: Kab. Sidoarjo, Kab.Mojokerto dan Kota Surabaya 

Sebelah barat: Kab. Lamongan 
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik 
Sumber: Gresik dalam Angka (2016) 

 

 
Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang 

pesat dalam konstelansi Surabaya metropolitan area. Posisi strategis Kabupaten 

Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Timur 2011-2031.  

Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional di 

Provinsi Jawa Timur adalah kawasan perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik-
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Bangkalan-Mojokertao-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Berikut ini gambar yang 

menunjukan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:   

 

  

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur 
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik (2016) 

 

Dilihat dari posisi geografis, kabupaten Gresik berada pada lokasi yang 

sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura 

dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten 

Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan Gerbangkertosusila (Gresik–

Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan 

industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga 
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diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya. 

2. Industri dan Perdagangan 

Pada tahun 2015 di kabupaten Gresik tercatat sebanyak 461 industri 

besar sedang. Industri besar sedang ini terbanyak terdapat di kecamatan Cerme 

dan Kebomas. Detail mengenai jumlah industri yang terdapat pada masing-

masing kecamatan di kabupaten Gresik, dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut. 

 

Gambar 4.3 Jumlah Industri Besar dan Sedang Kabupaten Gresik 
Sumber: Gresik dalam Angka (2016) 

 

Jumlah penerbitan Surat Ijin Usaha (SIUP) di Kabupaten Gresik selama 

tahun 2015, sebanyak 1.312. SIUP yang diterbitkan paling banyak untuk 

pedagang kecil sejumlah 868 (66,16 %), pedagang menengah sejumlah 190 

(14,48 %), pedagang mikro sejumlah 242 (18,44 %) dan untuk pedagang besar 

sebanyak 12 (0,91 %). Detail mengenai jumlah penerbitan surat ijin industri dan 

tanda daftar perusahaan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut. 
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Gambar 4.4 Jumlah Penerbitan Surat Ijin Industri Dan Tanda Daftar 

Perusahaan 
Sumber: Gresik dalam Angka (2016) 

Jika dibagi kecamatan, maka detail mengenai jumlah penerbitan surat ijin 

usaha perdagangan menurut kecamatan dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut. 

 

Gambar 4.5 Jumlah Penerbitan Surat Ijin Usaha Menurut Kecamatan 
Sumber: Gresik dalam Angka (2016) 
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4.1.2 Gambaran Umum Faiz Collection 

 Faiz Collection adalah nama sebuah merek dagang dari Usaha Kecil 

Menengah (UKM), yang menjual kebutuhan wanita muslimah berupa antara lain: 

Mukenah, Minang, Jilbab, Krudung, Kerpus, dan lain-lain. Faiz Collection 

mempunyai toko yang beralamat di Jl. Kyai Sahlan 25/ 01 A, Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik dan rumah yang beralamat di Jl. Kyai Sahlan 22/12, 

Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Memiliki lokasi yang strategis, maka 

sesuai dengan data statistik yang diuraikan sebelumnya pada Gambar 4.5 yang 

menjelaskan bahwa kecamatan Manyar memiliki usaha kecil terbanyak di 

kabupaten Gresik dibandingkan kecamatan lainnya, menjadikan Faiz Collection 

sektor industri kecil rumahan yang mampu bertahan hingga 20 tahun dan 

memenuhi kebutuhan jilbab hingga ke luar pulau Jawa. 

 Faiz Collection berdiri pada tahun 1998, oleh seorang muslimah bernama 

Hj. Nur Faizah (43 tahun), dibantu oleh suaminya H. Moh. Mashudi (50 tahun), 

memiliki 25 orang penjahit yang tersebar dibeberapa desa di kabupaten Gresik 

dan 5 orang pegawai yang membantu di toko. Hj. Faizah (panggilan 

kesehariannya), merupakan seorang lulusan MA (setara SMA), yang juga belajar 

pada sebuah Pondok Pesantren Langitan yang beralamat di Tuban, Jawa Timur. 

Sebelum memulai untuk membuat bisnis jilbab, Hj. Faizah sebagai 

pemilik usaha Faiz Collection, membantu salah satu anggota keluarganya yang 

saat itu membuat usaha Mukenah. Ketika beliau sudah mulai merasa banyak 

ilmu yang diperoleh dari membantu tersebut, maka beliau juga membuka usaha 

membuat mukenah yang dimulai pada tahun 1998. Namun, usaha mukenah 

banyak dipengaruhi oleh musim atau tren kebutuhan dengan selang waktu yang 
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lama yaitu permintaan hanya ramai ketika bulan Ramadhan, sehingga beliau 

akhirnya juga membuat usaha jilbab, yang memiliki tren pergantian 

kebutuhannya cepat dengan model yang selalu berubah dan lebih banyak 

dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari oleh wanita muslimah. 

Pada usaha membuat jilbab tersebut, awalnya Faiz Collection membuat 

produk jilbab untuk memenuhi kebutuhan pelajar sebagai atribut wajib dalam 

sekolah Islam, dengan model yang simple dan mudah dibuat, ia akhirnya banyak 

men-supply beberapa toko seragam sekolah. Untuk memperluas pasarnya, Faiz 

Collection juga menambah memenuhi kebutuhan konsumen non pelajar, dengan 

membuat jilbab langsung pakai pada tahun 2006.  

Faiz Collection yang selalu up to date terkait tren, model dan unggul 

dalam harga yang relatif lebih murah, akhirnya lebih banyak memenuhi 

kebutuhan jilbab untuk penggunaan sehari-hari, termasuk tren jilbab syar’i yang 

mulai banyak diminati pada tahun 2012. Logo Faiz Collection dan contoh produk 

jilbabnya dapat dilihat pada gambar 4.6 dan 4.7 dibawah ini. 

 

Gambar 4.6. Logo Faiz Collection 

Pada Gambar 4.6 diatas, lambang sebelah kiri, tulisan Ash-Shufi adalah 

merujuk pada makna pakaian orang muslim yang bergaya hidup sederhana. 
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Adanya simbol ini, bertujuan penampilkan bahwa nilai yang berusaha ditampilkan 

oleh Faiz Collection, adalah produk-produk yang sederhana, sebagai penutup 

aurat bukan untuk berhias atau fashion, fashion hanya sebagai nilai tambah. Hal 

ini terlihat dari salah satu jilbab syar’i produksinya dibawah ini (Gambar 4.7), 

jilbab tidak banyak manik-manik atau hiasan, sehingga salah satu batasan atau 

syarat jilbab syar’i yang mengharuskan menutup dada dan pinggul dapat 

terpenuhi. 

   

Gambar 4.7 Contoh Produk Jilbab Syar’i Faiz Collection 

Pada Gambar 4.7 diatas, adalah salah satu jenis jilbab syar’i koleksi 

Faiz Collection yang diberi nama model Syar’i Rempel. Nama rempel diambil 

dari lipatan bagian bawah jilbab yang cenderung bergelombang, dan di tempel 

(teknik jahitnya dipisah, bukan satu kesatuan). Selain model rempel, masih 

banyak model lain jenis jilbab syar’i yang diproduksi oleh Faiz Collection, 

antara lain: syar’i syiria, syar’i kelelawar dsb.  
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Pergantian model, biasanya mengikuti selera pasar, ketika pasar 

sudah mulai jenuh dengan model tertentu, maka Faiz Collection mulai 

berinovasi dan mengembangkan produknya. Salah satu cara yang dilakukan 

adalah dengan melihat media sosial seperti Facebook (FB), Instagram (IG), 

dan sebagainya sebagai sumber inspirasi. Upaya inilah yang kemudian 

dilakukan oleh Faiz Collection agar dapat terus bersaing, dan 

mengimplementasikan strategi Diferensiasi-Fokus pada kelas konsumen yang 

sudah menjadi pelanggannya. 

Konsumen yang berusaha dipertahankan oleh Faiz Collection adalah 

kelas konsumen pada level menengah ke atas, dengan lokasi pemasaran 

atau penjualan paling banyak di pasar grosir Pabean, Surabaya. Pemilihan 

lokasi pemasaran tersebut, antara lain karena jarak dari Gresik ke Surabaya 

relatif lebih mudah dijangkau, merupakan pasar tradisional terbesar dan tertua 

di Surabaya, penjualan dengan sistem grosir juga lebih cepat dalam proses 

perputaran bisnis yakni sekitar 25-50 kodi tiap hari, sehingga lebih dapat 

menguasai pasar. 

Selain ke Surabaya, Faiz Collection juga menjual produknya ke luar 

pulau Jawa, antara lain: Samarinda, dan Bali. Namun kerjasama yang terjalin 

hingga kurang lebih 15 tahun tersebut, saat ini terhenti karena beberapa 

permasalahan internal didalamnya. Menurut Ibu Hj. Faizah, kerjasama dengan 

pihak yang ada di luar pulau Jawa memang banyak mendatangkan 

keuntungan, jumlah permintaan pada produk tertentu juga lebih besar, namun 

memiliki resiko yang lebih besar juga terutama karena kedua belah pihak tidak 

saling bertemu, sehingga tingkat kepercayaan yang menjadi modal utamanya. 
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Hal inilah yang kemudian memacu beliau untuk membuat layanan 

tambahan dalam mengimplementasikan strategi diferensiasi-fokus, yakni 

menerima custom jilbab pada model tertentu yang diinginkan oleh konsumen 

dengan jumlah minimal pemesanan yang ditentukan, sebagai salah satu 

langkah dalam mengembangkan pasar yang ingin dikuasai. 

 

4.2 Penyajian Data  

4.2.1 Profil Informan 

Sumber data penelitian, antara lain diperoleh dari 5 (enam) orang 

informan, yaitu informan HNF, informan UUU, informan SF, informan UH, dan 

informas IM, deskripsi lebih lengkap mengenai informan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Informan HNF 

Hj. Nur Faizah, 43 tahun, muslimah pengusaha jilbab syar’i dan jilbab 

biasa yang menjadi studi utama dari penelitian ini dan bersedia menjadi informan 

serta diteliti di mulai pada tanggal 10 Agustus 2017. Pada saat dilakukan 

penelitian, Hj. Faizah (panggilan kesehariannya) sudah menjalankan usaha jilbab 

selama 20 tahun dan menjadi penentu kesuksesan di balik usaha jilbab yang 

bernama Faiz Collection. 

2. Informan UUU 

Ustadzah Ummu Unaisah, 34 tahun, muslimah pengguna dan pendidik 

Pondok Pesantren Al-Furqon yang berlokasi di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, 

Kabupaten Gresik. Beliau bersedia menjadi informan pada tanggal 14 Februari 

2018. Latar belakang sebagai santri Pondok Pesantren Al-Furqon, menjadikan 
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kesan syar’i sangat terlihat dari beliau. Hal ini dapat diketahui ketika pertama kali 

peneliti mengikuti kajian yang beliau sampaikan, beliau menggunakan jilbab 

syar’i lengkap dengan cadarnya, sehingga sesuai dengan konteks pembahasan 

pada penelitian ini tentang tinjauan syariat mengatur tentang jilbab bagi 

muslimah. 

3. Informan SF 

Shafira, 15 tahun, muslimah pengguna remaja yang pernah menjadi 

santri selama 3 tahun di pondok pesantren Pondok Pesantren Al-Furqon yang 

berlokasi di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Bersedia 

menjadi informan pada 16 Februari 2018, dan sudah tidak menjadi santri lagi. 

Namun meskipun sudah tidak di pondok, Fira (panggilan kesehariannya) masih 

tetap menggunakan jilbab syar’i dan cadar, sehingga dia beralih mengkonsumsi 

jilbab syar’i dan cadar diluar seragam yang diberikan pondok. Sebelum berada di 

pondok, Fira adalah seorang remaja yang tidak memakai jilbab dan cadar, 

sehingga proses hijrahnya yang bertahap sesuai dengan pembahasan dalam 

penelitian ini. 

4. Informan UH 

Uswatun Hasanah, 30 tahun, muslimah pengguna ibu rumah tangga yang 

juga berprofesi sebagai karyawan perusahaan swasta di Gresik. Bersedia 

menjadi informan pada 8 November 2017. Meskipun menjadi seorang karyawan 

yang diatur dalam hal berpakaian, namun diluar bekerja Us (panggilan 

kesehariannya) mulai beralih mengkonsumsi jilbab syar’i sehingga baik itu jilbab 

standar maupun jilbab syar’i, ia mengkonsumsi keduanya, sehingga sesuai 

dengan pembahasan dalam penelitian ini. 
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5. Informan IM 

Ismiyati, 40 tahun, lembaga pembina UKM yang menjabat sebagai seksi 

produksi dan pemasaran usaha mikro pada bidang usaha mikro dari Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gresik. 

Bersedia menjadi informan pada 2 November 2017. UKM adalah usaha yang 

menjadi wewenang dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan 

Perdagangan utamanya di Kabupaten Gresik sebagai tempat melakukan 

penelitian untuk membinanya, sehingga dari tinjauan upaya meningkatkan 

kinerja UKM maka peranan dari dinas tersebut perlu untuk diteliti berkaitan 

dengan pembahasan pada penelitian ini. 

 

4.2.2 Pernyataan Penting dan Pembentukan Tema 

Pada kegiatan penelitian, aktivitas-aktivitas pengumpulan data dimulai 

dengan menetapkan latar/ individu, memperoleh akses dan membuat hubungan 

(rapport), sampling purposive, mengumpulkan data, merekam informasi, 

mengekplorasi isu-isu lapangan dan menyimpan data. Sumber data penelitian 

diperoleh dari dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, 

observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik.  

Berkaitan dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara 

mendalam melalui bertatap muka, rekaman suara, maupun media whatsapp, 

maka diperoleh pernyataan-pernyataan penting dari informan mengenai peranan 

perubahan budaya berjilbab dalam implementasi strategi dan efeknya terhadap 

kinerja bisnis pada UKM jilbab Faiz Collection di Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik, yang disajikan dalam beberapa tabel dibawah ini. Setiap tabel memuat 
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pernyataan-pernyataan penting dari masing-masing informan dan makna yang 

terbentuk. 

4.2.2.1 Pembentukan Atribut Tema Nilai Budaya  

Makna jilbab bagi pengguna yang diperoleh dari pernyataan informan, 

dinyatakan dalam cuplikan wawancara berikut, beserta makna yang terkandung 

didalamnya (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1 Pernyataan Informan dan Maknanya  

Informan Pernyataan Makna 

UUU 

“Jilbab oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia adalah 

sebuah budaya, adat istiadat yang 

turun menurun dari tiap generasi, 

tanpa mengetahui alasan 

seseorang memakainya (ikut-

ikutan)”. 

Perilaku yang diulang  

UUU 

“Fenomena perubahan memakai 

jilbab yang lebih panjang dan 

menutup (syar’i) adalah baik, 

karena itu berarti ada peningkatan 

untuk terus menjadi lebih baik dan 

mendekat pada syariat, in syaa 

Allah juga dibarengi ilmu yang 

meningkat, karena kajian-kajian 

sunnah sudah banyak saat ini, 

utamanya didukung dengan media 

sosial. Namun masih banyak yang 

“jahil” terkait selfie dan upload foto, 

karena memang hukum 

pembahasan jilbab dan selfie perlu 

dibedakan”. 

Perilaku mendekat pada 

syariat ajaran agama 

Islam 

UUU 

“Undangan untuk mengisi kajian 

sebenarnya sudah mulai banyak 

sejak 4 tahun terakhir, tidak hanya 

ibu-ibu namun remaja juga”. 

Perilaku menuntut ilmu 

ajaran agama Islam 

UUU 

“Semua tahap penyebab 

perubahan berjilbab, jika dianggap 

ada proses bertambahnya llmu, 

Hidayah sebagai 

penyebab perubahan 

perilaku 
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Informan Pernyataan Makna 

spiritual dan estesis yang 

mendasari, tidak dapat 

disamaratakan, karena masyarakat 

Indonesia dalam berjilbab masih 

sangat dipengaruhi oleh faktor ikut-

ikutan, tergantung pada hati nurani 

dan kemampuan dia 

mengendalikan hawa nafsu 

sehingga hidayah dari Allah 

subhanallahu wata’ala itu yang 

menentukan dan menjadikan 

seseorang beriman, sehingga 

mungkin ada salah satu yang lebih 

cenderung”. 

 

UUU 

“Jilbab ketika sudah sesuai syariat 

(jilbab syar’i), maka bisa mengarah 

pada cerminan akhlak, perilaku 

dan nilai yang berdasarkan pada 

ajaran agama Islam yang lurus 

(satu langkah maju untuk 

membangun budaya)”. 

Perilaku membangun 

budaya yang meliputi 

akhlak, perilaku dan nilai 

 

UUU 

“Jilbab juga melambangkan ke 

moderenan (kesopanan), karena 

pada zaman jahiliyah manusia 

tidak tahu mana auratnya”. 

Perilaku lebih modern 

SF 
“… memakai jilbab diajarkan oleh 

orang tua yang bermanhaj salaf”. 
Perilaku yang diulang  

SF 

“Awalnya karena disuruh orang tua 

dengan mencontohkannya, terus 

dipondok juga diwajibkan dan 

diajarkan ilmunya sehingga yang 

awalnya terpaksa berubah menjadi 

bisa dan terbiasa, terutama tentang 

cadar yang agak sulit jika 

diterapkan diluar pondok sehingga 

masih lepas pakai”. 

Perubahan perilaku yang 

karena ada 

perkembangan ilmu 

UH 

“Saya memakai jilbab ketika sudah 

baligh (1 Mts / setara SMP), namun 

tidak paham fungsinya hanya 

sekedar menuruti aturan sekolah”. 

Perilaku yang diulang  
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Informan Pernyataan Makna 

UH 

“- Jilbab syar’I, saat dirumah (diluar 
kerja) karena cenderung memakai 
jubah  
-Kerudung, saat di tempat kerja 
karena cenderung memakai celana 
(aturan perusahaan)”. 

Perubahan perilaku 

karena nilai dan norma 

yang diyakini 

UH 

“Sejak tahun 2017, alasan awal 

karena tertarik melihat orang pakai 

jilbab syar’I (termasuk artis), jilbab 

syar’i sudah jauh dari kesan 

menakutkan dan golongan tertentu 

(warna warni, tidak hanya hitam) 

model juga beragam, sehingga 

bisa dipakai sesuai selera”. 

Perubahan perilaku 

karena discovery dan 

innovation 

UH 

“Jilbab syar’I akan bertahan lama, 

hal ini bisa dilihat dari beberapa 

keadaan sekarang: 

- Banyaknya artis yang mulai 
berhijab syar’i, hijrah dengan 
memakai jilbab 

- Jilbab syar’i lebih memiliki 
banyak kelebihan, mungkin 
model nya saja yang berubah-
ubah 

- Keadaan zaman, sudah 
menunjukkan tanda-tanda hari 
akhir, orang mulai sadar dan 
membekali diri”. 

Perubahan perilaku 

karena banyaknya orang 

yang mendapat hidayah 

(sistem religi/ 

kepercayaan) 

UH “Iya, terutama dari segi 

panjangnya..tidak nyaman jika 

memakai terlalu pendek karena 

sudah terbiasa pakai panjang 

(syar’i)”. 

Perubahan perilaku 

karena terbiasa 

HNF “Awal pertama memakai jilbab, 

karena disuruh pihak sekolah (MI), 

orang tua, kemudian di pondok 

juga diwajibkan, sehingga sampai 

sekarang selalu memakai jilbab”. 

Perilaku yang di ulang 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
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Jika pada Tabel 4.1 diatas, menjelaskan tentang pernyataan dan makna 

yang diperoleh, sebagai bagian dari tema nilai budaya. Maka selanjutnya makna 

dan atribut tema diuraikan pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Makna dan Atibut Tema Tentang Nilai Budaya 

Budaya 

Informan Makna 
Atribut 
Tema 

Penjelasan 

UUU, SF, 
UH, HNF,  

Perilaku yang diulang dan 
terbiasa 

Sistem religi/ 
kepercayaan 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-
menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya unsur 
sistem religi/ 
kepercayaan untuk 
menuju ketaatan. 
 

UUU, UH 

Hidayah sebagai 

penyebab perubahan 

perilaku 

UUU Perilaku lebih modern 

UUU 

Perilaku mendekat pada 

syariat ajaran agama 

Islam 

UUU 
Perilaku menuntut ilmu 

ajaran agama Islam 

UUU 

Perilaku membangun 

budaya yang meliputi 

akhlak, perilaku dan nilai 

Sistem 
organisasi 
sosial 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-
menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya unsur 
sistem organisasi 
sosial untuk 
menciptakan 
keteraturan 
kehidupan sosial. 
 
 
 
 

SF 

Perubahan perilaku yang 

karena ada 

perkembangan ilmu 

UH 

Perubahan perilaku 

karena nilai dan norma 

yang diyakini 
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UH 

Perubahan perilaku 

karena discovery dan 

innovation 

Sistem 
pengetahuan 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-
menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya perubahan 
unsur sistem 
pengetahuan untuk 
menciptakan 
kesempurnaan. 
 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh 

informan UUU, SF, UH, dan HNF pada Tabel 4.2 diatas, maka diperoleh atribut 

tema yang berhubungan dengan makna jilbab sebagai nilai budaya adalah (1) 

Sistem religi/ kepercayaan; merupakan unsur pembentuk perubahan budaya 

untuk menuju pada ketaatan dalam beragama yang dalam hal ini, Islam melalui 

salah satu sumber hukumnya yakni QS. Al-Ahzab (33): 59 dan QS. An-Nur (24): 

31, mewajibkan untuk berjilbab kepada perempuan dalam rangka memuliakan 

kedudukannya, bukan hanya sebagai perilaku yang diikuti secara turun-menurun 

tanpa landasan yang jelas dan benar. (2) Sistem organisasi sosial; merupakan 

unsur pembentuk perubahan budaya untuk menciptakan keteraturan kehidupan 

sosial, yang dalam hal ini ditemukannya organisasi sosial berupa majlis-majils 

ilmu yang membahas tentang nilai-nilai Islam baik oleh lembaga perseorang, 

perusahaan publik atau swasta, masjid atau lainnya yang bersifat terbuka dan 

gratis untuk umum. (3) Sistem pengetahuan; merupakan unsur pembentuk 
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perubahan budaya untuk menciptakan kesempurnaan melalui penambahan dan 

pengembangan dari pengetahuan yang telah ada.  

Berdasarkan ketiga makna yang terbentuk dan diperoleh tersebut, dapat 

diketahui bahwa jilbab sebagai budaya, banyak mendapat pengaruh dari 

interaksi sosial di masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan budaya, 

yang dalam hal ini makna yang mendapat dorongan paling banyak adalah makna 

yang berkaitan dengan sistem religi atau kepercayaan yang menjadi mayoritas 

agama di Indonesia, yang didukung dan diawali dengan kegiatan pengulangan 

perilaku pada generasi sebelumnya (pernyataan terbanyak). 

Selanjutnya, atribut tema sebagai wadah dari makna yang membentuk 

nilai budaya tersebut, direfleksikan melalui model pada Gambar 4.8 dibawah ini: 

 

Gambar 4.8 Model Hubungan terbentuknya Nilai Budaya dengan  
Makna-makna 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 

 
4.2.2.2 Pembentukan Atribut Tema Nilai Jilbab  

Norma-norma dalam pemakaian Jilbab, diperoleh dari pernyataan 

informan, dinyatakan dalam cuplikan wawancara berikut, beserta makna yang 

terkandung didalamnya (Tabel 4.3). 
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Tabel 4.3 Pernyataan Informan dan Maknanya  

Informan Pernyataan Makna 

UUU “Jilbab juga melambangkan ke 
moderenan (kesopanan), karena 
pada zaman jahiliyah manusia 
tidak tahu mana auratnya”. 

Pakaian yang sopan 

UUU “Jilbab dalam syariat Islam, antara 
lain diatur dalam QS. Al-Ahzab (33) 
: 59, sehingga jilbab dimaknai 
sebagai pakaian yang menutup 
seluruh tubuh dari ujung kepala 
sampai ujung kaki”. 

Pakaian penutup tubuh 
(ujung kepala-kaki) 

 

UUU “Jilbab juga bisa melindungi 
seseorang dari fitnah yang 
mungkin ditimbulkannya 
dibandingkan ketika seseorang 
tidak berjilbab dengan benar” 

Pakaian pelindung dari 
fitnah  

UUU “Secara definisi pemakaian 

berbeda, yaitu 

- Jilbab: lebih dikenal sebagai 

baju (jubah, re: Indonesia), 

(QS. Al-Ahzab : 59) 

- Kerudung: penutup kepala, 

leher, dada, (QS. An-Nur: 31) 

- Khimar: istilah kerudung dalam 
bahasa Arab (biasanya 
dipertegas dengan imbuhan 
khimar syar’i)”. 

- Jilbab adalah pakaian 
sejenis “juba” di 
Indonesia 

- Kerudung adalah 
pakaian penutup 
kepala, leher, dan 
dada 

- Khimar adalah 
kerudung 

 

UUU “Islam mengatur jilbab dengan 

sangat detail, antara lain: 

1. Longgar (tidak ketat) 

2. Warnanya gelap, tidak 

mencolok, tidak menarik 

pandangan 

3. Tidak transparan (tembus 

pandang) 

4. Tidak digunakan dengan tujuan 

untuk berhias”. 

- Pakaian yang bukan 
berfungsi sebagai 
perhiasan 

- Pakaian yang tebal, 
tidak tipis 

- Pakaian yang longgar, 
tidak ketat 

- Pakaian yang bukan 
untuk mencari 
popolaritas 

 

UUU “Seorang wanita yang sudah 

baligh diwajibkan untuk memakai 

jilbab, biasanya dimulai ketika usia 

10-12 tahun (baligh)”. 

Pakaian yang wajib 

digunakan ketika mulai 

usia 10-12 tahun (baligh) 
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Informan Pernyataan Makna 

SF “Ada perbedaannya, dengan 

mengacu pada Al-Quran yaitu: 

- Khimar = kerudung (QS. An-

Nur: 31) “…dan hendaklah 

mereka menutup kain kerudung 

ke dadanya..” 

- Jilbab QS. Al-Ahzab : 59 

“…hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh…” 

- Khimar adalah 
kerudung 

- Jilbab adalah pakaian 
penutup seluruh tubuh 
 

SF “(1) Jilbab syar’i berarti dalam 

pemakaiannya ia harus bisa 

menutupi dada dan pinggul, 

sehingga tidak memperlihatkan 

lekuk tubuh. (2) Berwarna gelap, 

tidak warna terang karena dapat 

memikat/ menarik pandangan. (3) 

Polos, tidak bermotif karena jika 

bermotif maka itu sama dengan 

berhias, islam melarang wanita 

berhias, kecuali di depan suami”. 

- Pakaian yang 
menutupi dada dan 
pinggul 

- Pakaian yang bukan 
berfungsi sebagai 
perhiasan 

- Pakaian yang tebal, 
tidak tipis 

- Pakaian yang longgar, 
tidak ketat 

- Pakaian tidak 
memperlihatkan lekuk 
tubuh 

- Pakaian yang bukan 
untuk mencari 
popolaritas 

UH “Jilbab adalah kain penutup dada 

hingga pinggul”. 

Pakaian yang menutupi 
dada dan pinggul 

UH “Ada perbedaannya,  

- Jilbab = kain penutup dada 
hingga pinggul 

- Kerudung = kain penutup dada 
saja (pendek)”. 

- Khimar = Jilbab yang paling 
panjang, hingga sebelum mata 
kaki 

- Jilbab adalah pakaian 
penutup dada hingga 
pinggul 

- Kerudung adalah 
pakaian penutup dada  

- Khimar adalah jilbab 
yang panjang hingga 
sebelum mata kaki 

UH “Jilbab syar’i berarti dalam 

pemakaiannya ia harus bisa 

menutupi dada dan pinggul, 

sehingga tidak memperlihatkan 

lekuk tubuh (lebih panjang dari 

jilbab biasanya)”. 

- Pakaian yang 
menutupi dada dan 
pinggul 

- Pakaian tidak 
memperlihatkan lekuk 
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Informan Pernyataan Makna 

tubuh 

UH “- Jilbab syar’I lebih bisa menjadi 
rem bagi diri sendiri saat terfikir 
melakukan hal yang dilarang 
syar’at 
- Jilbab syar’I bisa memberikan 

rasa nyaman karena menutup 
semua lekuk tubuh 

- Jilbab syar’I mampu menjadi 
pertimbangan untuk memakai 
baju yang syar’I juga, misal 
tidak ketat. 

- Jilbab syar’I mampu menjadi 
motivasi untuk menjadi lebih 
baik, misal akhlak, ibadah”. 

- Pakaian yang bisa 

menjadi pencegah 

berbuat larangan  

- Pakaian yang 

memberikan rasa 

nyaman 

- Pakaian yang bisa 

mengarahkan 

- Pakaian yang bisa 

membangun akhlak, 

ibadah 

UH “(1) Panjangnya, depan tidak lebih 
pendek dari belakang, (2) Warna, 
cenderung netral (hitam, abu-abu, 
dsb), (3) Kain tebal, tidak 
nerawang agar rambut tidak terlihat 
(sesuai fungsi untuk menutup 
aurat), (4) Polos, tidak banyak 
hiasan”. 

- Pakaian yang 
menutupi dada dan 
pinggul 

- Pakaian yang tebal, 
tidak tipis 

- Pakaian yang longgar, 
tidak ketat 

- Pakaian tidak 
memperlihatkan lekuk 
tubuh 

- Pakaian yang bukan 
untuk mencari 
popolaritas 

UH “Pemilihan jilbab didahului pikiran 

atau pertimbangan sebelum 

memakai”. 

Pakaian yang 

dipertimbangkan 

HNF Ada perbedaannya,  

- Khimar = Jilbab yang paling 

panjang, hingga sebelum mata 

kaki 

-  Jilbab = kain penutup dada 

hingga pinggul 

- Kerudung = kain penutup dada 

saja (pendek) 

- Jilbab adalah pakaian 
penutup dada hingga 
pinggul 

- Kerudung adalah 
pakaian penutup dada  

- Khimar adalah jilbab 
yang panjang hingga 
sebelum mata kaki 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 



113 

 

Jika pada Tabel 4.3 diatas, menjelaskan tentang pernyataan dan makna 

yang diperoleh, sebagai bagian dari tema nilai jilbab. Maka selanjutnya makna 

dan atribut tema diuraikan pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Makna dan Atibut Tema Tentang Norma Pemakaian Jilbab 

Jilbab 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

UUU Jilbab adalah Pakaian 
penutup tubuh (ujung 
kepala-kaki) 

Sistem religi/ 
kepercayaan   

Jilbab 
didefinisikan 
dalam 
beberapa 
pendapat, yakni 
sebagai jilbab, 
kerudung dan 
khimar. Namun 
penggunaannya 
diwajibkan 
kepada setiap 
muslimah, yang 
bersumber dari 
QS. Al-Ahzab 
(33): 59 dan 
QS. An-Nur 
(24): 31. 

UUU Jilbab adalah pakaian 
sejenis “juba” di 
Indonesia 

SF Jilbab adalah pakaian 
penutup seluruh tubuh 

UH, HNF Jilbab adalah pakaian 
penutup dada hingga 
pinggul 

UUU Kerudung adalah pakaian 
penutup kepala, leher, 
dan dada 

UH, HNF Kerudung adalah pakaian 
penutup dada  

UUU, SF  Khimar adalah kerudung 

UH, HNF Khimar adalah jilbab yang 
panjang hingga sebelum 
mata kaki 

UUU Pakaian yang wajib 

digunakan ketika mulai 

usia 10-12 tahun (baligh) 

UUU  Pakaian yang sopan Norma masyarakat Jilbab sebagai 
pakaian 
muslimah, 
bercampur 
dengan model-
model (fashion) 
yang 
menunjang 

UH 

Pakaian yang 

dipertimbangkan 
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Jilbab 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
sehingga 
disesuaikan 
dengan 
keperluan 
(selera) dan 
etika di 
masyarakat 

UUU, SF Pakaian yang bukan 
berfungsi sebagai 
perhiasan 

Persyaratan  Jilbab sebagai 
kewajiban bagi 
muslimah, 
dalam 
penggunaannya 
memiliki 
persyaratan 
yang sesuai 
dengan syariat 
Islam menurut 
Al-Quran dan 
As-Sunnah. 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang tebal, tidak 
tipis 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang longgar, 
tidak ketat 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang bukan 
untuk mencari popolaritas 

SF, UH Pakaian yang menutupi 
dada dan pinggul 

SF, UH Pakaian yang tidak 
memperlihatkan lekuk 
tubuh 

UH Pakaian yang bisa 

menjadi pencegah 

berbuat larangan  

Manfaat  Ketika seorang 
muslimah 
sudah 
menggunakan 
jilbab sesuai 
dengan 
persyaratannya 
maka beberapa 
manfaat 
berjilbab akan 
langsung 
diperoleh dan 
dirasakan. 

UH Pakaian yang 

memberikan rasa 

nyaman 

UH Pakaian yang bisa 

mengarahkan 

UH Pakaian yang bisa 

membangun akhlak, 

ibadah 

UUU Pakaian pelindung dari 
fitnah  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh 

informan UUU, SF, UH dan HNF pada Tabel 4.4 diatas, maka diperoleh atribut 

tema yang berhubungan dengan norma pemakaian jilbab adalah (1) Sistem 

Religi/ Kepercayaan; merupakan unsur pembentuk norma dalam berjilbab yang 

dilandaskan pada QS. Al-Ahzab (33): 59 dan QS. An-Nur (24): 31, meskipun 

mempunyai banyak istilah: jilbab, kerudung dan khimar, penggunaan jilbab bagi 

muslimah Al-Quran adalah wajib dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal yang 

perlu diketahui adalah hijab dan jilbab memiliki keumuman dan kekhususan 

tersendiri yakni setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab. 

(2) Norma Masyarakat; merupakan unsur pembentuk norma dalam berjilbab 

berkaitan dengan model-model yang menunjang dalam kehidupan sehari-hari 

(fashion), sehingga penggunaan atau pemakaian jilbab disesuaikan dengan 

keperluan (selera), kesopanan, kehormatan dan etika di masyarakat (3) 

Persyaratan; merupakan unsur pembentuk norma dalam berjilbab berkaitan 

dengan karakteristik jilbab yang dianjurkan dalam syariat Islam menurut Al-Quran 

dan As-Sunnah. (4) Manfaat; merupakan unsur pembentuk norma dalam 

berjilbab yang jika mengikuti persyaratan yang sesuai syariat Islam sebagai 

bentuk pemuliaan dan perlindungan terhadap perempuan maka keuntungan atau 

beberapa kelebihan dapat diperoleh dan dirasakan, termasuk juga memotivasi 

untuk menjadi baik dan sholekhah.  

Berdasarkan keempat makna yang terbentuk dan diperoleh tersebut, 

dapat diketahui bahwa norma pemakaian jilbab, sudah banyak diketahui oleh 

informan pengguna. Terutama jilbab berkaitan dengan norma yang berlandaskan 

pada sumber hukum Islam yakni Al-Quran yang memang sangat jelas 
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mewajibkannya kepada muslimah, dan persyaratan penggunaannya (pernyataan 

terbanyak) yang diketahui oleh informan pengguna. Hal ini berarti tingkat 

pemahaman dan pemurnian untuk kembali kepada ajaran Islam yang 

berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sudah banyak diterapkan dan sesuai 

dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga anggapan atau pendapat 

bahwa jilbab hanya sebagai budaya yang turun temurun dapat terbantahkan, dan 

yang sesuai adalah jilbab sebagai identitas muslimah. 

Selanjutnya, atribut tema sebagai wadah dari makna yang membentuk 

nilai jilbab, direfleksikan melalui model pada Gambar 4.9 dibawah ini: 

 

Gambar 4.9 Model Hubungan terbentuknya Nilai Jilbab dengan  
Makna-makna 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 

 

 

4.2.2.3 Pembentukan Atribut Tema Nilai Bisnis 

Makna jilbab sebagai produk bisnis, yang diperoleh dari pernyataan 

informan, dinyatakan dalam cuplikan wawancara berikut, beserta makna yang 

terkandung didalamnya (Tabel 4.5). 
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Tabel 4.5 Pernyataan Informan dan Maknanya  

Informan Pernyataan Makna 

UUU “Tidak menjual secara luas, karena 
konsentrasi di dunia dakwah, 
namun jika ada yang ingin 
berpakaian seperti yang saya 
gunakan, saya menerima 
pesanan”. 

Permintaan konsumen 

UH “Beli di pasar, cenderung beli 
karena ada acara tertentu misal 
nikahan, hari raya, dsb”. 

Permintaan konsumen 

UUU ‘(1) Longgar (tidak ketat), (2) 

Warnanya gelap, tidak mencolok, 

tidak menarik pandangan, (3) Tidak 

transparan (tembus pandang) 

Sistem religi/ kepercayaan 

UH “(1) Panjangnya, depan tidak lebih 
pendek dari belakang, (2) Warna, 
cenderung netral (hitam, abu-abu, 
dsb), (3) Kain tebal, tidak 
nerawang agar rambut tidak terlihat 
(sesuai fungsi untuk menutup 
aurat), (4) Polos, tidak banyak 
hiasan”. 

Sistem religi/ kepercayaan 

SF “(1) Jilbab syar’i berarti dalam 
pemakaiannya ia harus bisa 
menutupi dada dan pinggul, 
sehingga tidak memperlihatkan 
lekuk tubuh. (2) Berwarna gelap, 
tidak warna terang karena dapat 
memikat/ menarik pandangan. (3) 
Polos, tidak bermotif 

Sistem religi/ kepercayaan 

UH “Sejak tahun 2017, ….Jilbab syar’I 

dan kerudung, jilbab syar’i lebih 

banyak”. 

Produk banyak dipilih  

HNF “Sebelum membuat jilbab, saya 
awalnya membuat mukenah, 
namun karena mukenah tren 
pergantian model dan 
kebutuhannya lambat (Hari Raya 
Idul Fitri), maka saya beralih 
membuat jilbab yang tren 
pergantian model dan 

Produk cepat terjual 
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Informan Pernyataan Makna 

kebutuhannya lebih cepat”. 

HNF “Jilbab lebih banyak dibutuhkan 
karena wanita identik suka berganti 
model dan warna menyesuaikan 
baju”. 

Produk dibutuhkan 

HNF “Sejak tahun 2015, permintaan 
pada jilbab syar’I lebih banyak, 
sehingga sekarang untuk 
memenuhi konsumen yang sudah 
berlangganan (toko besar) dan 
berganti kebutuhannya, kami juga 
membuat jilbab syar’’I, agar 
pelanggan tidak lari ke produsen 
jilbab lain”. 

Produk dibutuhkan 

HNF “Saya menjualnya ke SBY 
langsung, tepatnya di pusat grosir 
jilbab “Pabean”, karena di Gresik 
permintaannya sedikit”. 

Permintaan konsumen 

HNF “Dibandingkan baju, jilbab lebih 
mudah membuatnya karena 
cetakannya hanya satu dan tidak 
banyak lekukan seperti baju”. 

Produk mudah dibuat 

HNF “Aset untuk keperluan produksi ada 
5 mesin jahit, 1 obras, 2 neci, 1 
bordir”. 

Alat produksi 

HNF “Penjahit yang dijahit dirumah 
masing-masing ada sekitar 10 
orang yang kemudian dibagi pada 
orang didesa masing-masing, 
tenaga yang membantu di toko 6 
orang, sopir untuk keperluan saat 
pengiriman 1 orang”. 

Pegawai  

HNF “50-70 Juta tiap bulan namun tidak 
bisa pasti”. 

Keuntungan  

HNF “Kalau koleksi jilbab, bervariasi 
dengan tingkat perbandingan yang 
sama (jilbab, kerudung, jilbab 
syar’i), namun pemakainnya 
disesuaikan dengan acara, yang 
penting minimal menutup dada 

Permintaan konsumen 
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Informan Pernyataan Makna 

terpenuhi”. 

SF “Ketika masih di pondok, ada toko 
disekitar pondok yang menjual 
jilbab dengan harga lebih murah”. 

Harga  

SF “Di pasar, namun harga lebih 
mahal dan harus pintar memilah-
milah karakter bahan yang sesuai 
syariat”. 

Daya tawar 

HNF “Pada tahun 1998, modal awal 1 
juta”. 

Modal 

HNF “Pesanan paling banyak dari 
Surabaya, Pabean, sehingga 
pengiriman barang biasanya 
langsung mendatangi toko-toko 
yang sudah menjadi pelanggan 
menggunakan mobil pribadi”. 

Transportasi 

HNF “Pesanan diluar Surabaya 
biasanya melalui cargo langganan, 
yang diproses melalui pengepakan 
berlapis untuk menghindari risiko 
rusak. 

Pengepakan   

HNF “Mayoritas Surabaya, di pasar 
pabean itu, dulu pernah 
permintaan hingga ke luar jawa 
misalnya samarinda, bali namun 
resiko tinggi karena tidak pernah 
bertemu langsung dan mengalami 
kendala terkait pembayaran yang 
belum lunas hingga sekarang”. 

Pengiriman produk 

HNF “Sebelum barang jadi dikirim, 
biasanya menggunakan foto atau 
desain yang ditunjukkan dulu 
(gambar), kemudian membawa 
contoh barangnya, jika berminat 
langsung diproduksi dalam jumlah 
sesuai dengan permintaan 

Pemrosesan  

HNF “Di Surabaya, pelanggan ada 
sekitar kurang lebih 20 toko grosir”. 

Permintaan konsumen 

HNF “Pengiriman tidak pasti kapan 
berapa dan berapa kali, kadang 

Produk  cepat terjual 
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Informan Pernyataan Makna 

bisa setiap hari atau 3x dalam 
seminggu tergantung tingkat 
kesulitan model (paling ramai saat 
bulan ramadhan)”. 

HNF “1x pengiriman bisa 25-50 kodi”. Permintaan konsumen 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Jika pada Tabel 4.5 diatas, menjelaskan tentang pernyataan dan makna 

yang diperoleh, sebagai bagian dari tema nilai bisnis. Maka selanjutnya makna 

dan atribut tema diuraikan pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Makna dan Atibut Tema Tentang Nilai Bisnis pada Jilbab 

Bisnis 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

UUU, UH, 
HNF  

Permintaan konsumen Kegiatan 
konsumsi 

Lingkup kegiatan 
bisnis yang 
berkaitan dengan 
kegiatan untuk 
memanfaatkan 
atau 
memfungsikan 
barang sesuai 
dengan 
kebutuhannya, baik 
konsumsi langsung 
maupun konsumsi 
tidak langsung. 

UUU, UH, 
SF 

Sistem religi/ 

kepercayaan 

SF Daya tawar 

SF Harga  

UH Produk banyak dipilih  

HNF Modal Kegiatan 
produksi 

Lingkup kegiatan 
bisnis yang 
berkaitan dengan 
setiap kegiatan 
yang menambah 
nilai guna suatu 
barang untuk 
memuaskan 
kebutuhan 
manusia. 

HNF Produk cepat terjual 

HNF Produk dibutuhkan 

HNF Produk mudah dibuat 

HNF Alat produksi 

HNF Pegawai  

HNF Keuntungan  

HNF Produk banyak diminati 
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Bisnis 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

HNF Pengiriman produk Kegiatan 
distribusi 

Lingkup kegiatan 
bisnis yang 
berkaitan dengan 
kegiatan 
menggerakkan 
atau memindahkan 
barang dan jasa 
dari produsen ke 
konsumen, baik 
berupa bahan 
baku, maupun 
barang jadi. 

HNF Pemrosesan  

HNF Transportasi  

HNF Pengepakan  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh 

informan UUU, SF, UH dan HNF pada Tabel 4.6 diatas, maka diperoleh atribut 

tema yang berhubungan dengan nilai bisnis pada jilbab adalah (1) Kegiatan 

Konsumsi; merupakan lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kegiatan 

untuk memanfaatkan atau memfungsikan barang sesuai dengan kebutuhannya. 

Pada prakteknya, banyak informan pengguna jilbab memilih untuk 

mengkonsumsi jilbab, didasarkan pada kebutuhannya untuk taat pada perintah 

sistem religi dan kepercayaan yang diyakini (pernyataan terbanyak), yakni Islam 

yang mensyariatkan kewajiban tersebut pada setiap muslimah. Meskipun 

terdapat banyak model yang berkembang dipasaran, namun mayoritas informan 

dan hasil temuan atau pengamatan dilapangan mengarah kepada kebutuhan 

yang beralih dari jilbab standart kepada jilbab syari. (2) Kegiatan Produksi; 

merupakan lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang 

menambah nilai guna suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. 

Jilbab sebagai kebutuhan muslimah saat ini, maka jilbab mempunyai nilai bisnis 
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yang berkaitan dengan pertimbangan yang penting dalam membuat suatu 

produk, terutama produk dengan jumlah peminat terbanyak yang disesuaikan 

dengan kemampuan perusahaan dan nilai Islam pada jilbab yang perlu 

diperhatikan. (3) Kegiatan Distribusi; merupakan lingkup kegiatan bisnis yang 

berkaitan dengan kegiatan menggerakkan atau memindahkan barang dan jasa 

dari produsen ke konsumen. Untuk memperlancar dan memudahkan kegiatan 

bisnis jilbab yang selain sebagai kewajiban bagi muslimah namun juga sebagai 

fashion, maka setiap kegiatan distribusi harus berorientasi pada kepuasan 

konsumen. 

Berdasarkan ketiga makna yang terbentuk dan diperoleh tersebut, dapat 

diketahui bahwa nilai bisnis yang terdapat pada jilbab, banyak didorong atau 

didukung dari kebutuhan yang berasal dari mayoritas informan pengguna yang 

dilatarbelakangi perintah dari sistem kepercayaan atau religi pada nilai-nilai Islam 

dan mempengaruhi pada pemilihan model jilbab (pernyataan terbanyak) yang 

mengarah pada kebutuhan jilbab syar’i daripada jilbab standar. 

Berdasarkan realita tersebut, maka dapat diartikan bahwa perubahan 

kebutuhan yang terjadi pada konsemen berasal dari cara dia memaknai dan 

mengekspesikan nilai-nilai jilbab, sehingga dalam hal ini berfungsi sebagai 

komponen pembentuk atribut nilai bisnis yang bersumber dari nilai-nilai yang 

diinginkan oleh konsumen.  

Hal inilah yang kemudian harus menjadi perhatian dan pertimbangan 

penting dari seorang pengusaha yang dalam menjalankan bisnisnya pasti 

bergantung pada konsumen karena ia yang membeli produk, terutama selera 

akan suatu model jilbab tertentu, sehingga setiap produk harus mampu mewakili 
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keinginan yang berasal dari konsumen. Namun tidak boleh mengabaikan kriteria 

atau persyaratan yang terdapat pada penggunaan jilbab yang kaya akan nilai-

nilai Islam, dan mampu menjadi bentuk ekspresi keyakinan dari pemakainya. 

Upaya tersebut diperlukan agar tujuan dari suatu bisnis dan nilai-nilai dari 

produsen yang ingin dicapai, yakni antara lain: (1) barang yang dijual diminati 

oleh konsumen, (2) memperoleh hasil yang berupa keuntungan/ laba, dapat 

diperoleh. 

Selanjutnya, atribut tema sebagai wadah dari makna yang membentuk 

nilai bisnis pada jilbab tersebut, direfleksikan melalui model pada Gambar 4.10 

dibawah ini: 

 

Gambar 4.10 Model Hubungan terbentuknya Nilai Bisnis dengan  
Makna-makna 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

 
 

4.2.2.4 Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus Pada UKM Jilbab 

Implementasi strategi diferensiasi-fokus pada UKM jilbab, yang diperoleh 

dari pernyataan informan, dinyatakan dalam cuplikan wawancara berikut, beserta 

makna yang terkandung didalamnya (Tabel 4.7). 
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Tabel 4.7 Pernyataan Informan dan Maknanya  

Informan Pernyataan Makna 

HNF “Berkaitan dengan model, saya 
banyak mengikuti pasar yang saat 
ini sedang menjadi tren, ada jilbab 
syar’i dan jilbab standar tergantung 
permintaan konsumen, terkadang 
juga melakukan inovasi model 
sendiri”. 

Pengembangan model 
dan produk 

 

HNF 

“Bahan juga mengikuti pasar, 
misalnya saat ini yang sedang tren 
adalah bahan crep, ceruty dsb”. 

Pengembangan bahan  

HNF “Saya tidak bisa menjahit, namun 
saya pernah membantu keluarga 
yang membuat usaha mukena jadi 
sedikit banyak ada pengalaman 
dari belajar dengan langsung 
praktek disana, yg dulu diawali 
dengan buat usaha mukenah 
sendiri”. 

Menambah produk 

HNF “Perbedaan jilbab yang saya 
produksi dengan orang lain adalah 
pada harga yang lebih murah, 
jahitan rapi, model update”. 

Keunggulan harga  

HNF “Inspirasi model dari internet, jilbab 
buatan artis”. 

Pengembangan model 

HNF “Tidak ada cita-cita atau keinginan 
khusus, yang penting bisa 
memenuhi kebutuhan pokok 
keluarga, karena usaha ini adalah 
sumber keuangan tunggal”. 

Visi 

HNF “Saya lulusan Mts dan belajar di 
pondok pesantren langitan, 
Tuban”. 

Kompetensi  

HNF “Jika jadi pegawai ijazah tidak 
memenuhi (min. SMA), sehingga 
membantu anggota keluarga yang 
membuat bisnis”. 

Kompetensi  

HNF “Memulai bisnis setelah menikah, 
karena sumber keuangan tidak 
Memulai bisnis setelah menikah, 
karena sumber keuangan tidak 

Motivasi  
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Informan Pernyataan Makna 

cukup, waktu juga fleksibel”. 

HNF “Awalnya membuat jilbab segi 
empat untuk kebutuhan sekolah, 
kemudian membuat mukenah dan 
sekarang yang lebih banyak 
memproduksi jilbab langsung pakai 
dengan model yang bervariasi, 
termasuk jilbab syar’i yang 
sekarang sedang tren dan banyak 
diminati konsumen”. 

Pengembangan produk 

HNF “Tidak banyak mempengaruhi, 
nilai-nilai yang saya pelajari di 
pondok, kebanyakan saya 
aplikasikan pada kehidupan pribadi 
diluar bisnis”. 

Nilai-Nilai 

HNF “Desain biasanya mengikuti 
permintaan pasar, bahkan jika 
desain ketinggalan barang bisa 
tidak laku dipasaran, akibatnya 
barang dikembalikan ke produsen”. 

Pengembangan model 

HNF “Adanya fenomena berjilbab syar’i 
hanya mempengaruhi pada desain 
dan model yang lebih panjang 
namun lebih simple”. 

Pengembangan model 

HNF “Kegiatan operasional tidak ada 
yang berubah atau berbeda, tetap 
pada konsumen di toko-toko yang 
sama”. 

Operasional  

HNF “Adanya media sosial, membantu 
saya terhubung dengan teman-
teman lama di pondok, sehingga 
sebagai tempat promosi menjual 
jilbab juga”. 

Menambah pasar  

HNF “Salah satu cara meningkatkan 
produksi adalah memberikan 
layanan tambahan, yakni dengan 
memperluas relasi dan 
menyediakan layanan tambahan, 
misalnya : menerima pesanan 
seragam untuk acara walimah 
pernikahan, dengan minimum 
pesanan 15, ini lumayan 

Layanan tambahan 
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Informan Pernyataan Makna 

berpengaruh dalam 
mempertahankan produksi 
terutama jika ada pengembalian 
dari toko yang barangnya tidak 
habis”. 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Jika pada Tabel 4.7 diatas, menjelaskan tentang pernyataan dan makna 

yang diperoleh, sebagai bagian dari tema implementasi strategi diferensiasi-

fokus. Maka selanjutnya makna dan atribut tema diuraikan pada Tabel 4.8 

berikut. 

Tabel 4.8 Makna dan Atibut Tema Tentang Implementasi Strategi 
Diferensiasi-Fokus  

Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

HNF Menambah  produk Pengembangan 
produk 

Strategi dengan 
mengembangkan 
produk baru untuk 
pasar yang sudah ada. 

HNF Keunggulan harga  

HNF Nilai-Nilai 

HNF Visi 

HNF Kompetensi  

HNF Motivasi  

HNF Pengembangan 
model 

HNF Pengembangan 
produk 

HNF Pengembangan 
bahan  

HNF Operasional  Pengembangan 
pasar 

Strategi dengan 
memanfaatkan pangsa 
pasar yang lebih besar 
dari pangsa pasar saat 
ini. 

HNF Menambah pasar  

HNF Layanan Tambahan 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh 

informan HNF pada Tabel 4.8 diatas, maka diperoleh atribut tema yang 

berhubungan dengan Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus pada UKM Jilbab 

adalah (1) Pengembangan produk; merupakan strategi pemasaran dengan 

mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Pengembangan 

produk melibatkan modifikasi substansial terhadap produk yang ada saat ini atau 

penciptaan produk yang baru (memperluas siklus hidup produk), namun masih 

terkait yang dapat dipasarkan pada pelanggan saat ini melalui saluran distribusi 

yang sudah ada. (2) Pengembangan pasar; merupakan strategi pemasaran 

dengan memanfaatkan pangsa pasar yang lebih besar dari pangsa pasar saat 

ini. Pengembangan pasar memungkinkan perusahaan untuk mengungkit 

beberapa kekuatan tradisionalnya dengan mengidentifikasi kegunaan-kegunaan 

baru dari produk yang ada saat ini, serta pasar yang didefinisikan dari segi 

demografis, psikografis atau geografis, melalui perubahan dalam pilihan media, 

daya tarik promosi dan distribusi.  

Berdasarkan kedua makna yang terbentuk dan diperoleh tersebut, dapat 

diketahui bahwa implementasi strategi diferensiasi-fokus pada UKM jilbab, 

banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yakni berkaitan dengan selera dan 

kebutuhan konsumen yang bersifat dinamis, sehingga setiap perubahan 

kebutuhan menjadi input oleh pengusaha dalam membuat produk jilbab terutama 

darisegi modelnya. Strategi diferensiasi-fokus, adalah strategi generik yang fokus 

pada nilai terbaik dengan tujuan untuk menawarkan sebagian kecil group 

konsumen produk atau jasa yang memenuhi selera dan permintaan mereka lebih 

baik daripada produk pesaing. Untuk menerapkan strategi generik tersebut, 
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maka dibutuhkan strategi utama, yang dalam hal ini diketahui bahwa strategi 

utama pada UKM jilbab Faiz Collection adalah pengembangan produk, 

pengembangan pasar dan inovasi yang berusaha memenuhi kebutuhan yang 

berbeda dari tiap fokus konsumen yang dikuasai, dengan produk yang bervariasi. 

Hasil wawancara dan pengamatan dilapangan juga diketahui bahwa saat 

ini jilbab yang sedang banyak diminati konsumen adalah jilbab syar’i. Berbeda 

dengan jilbab standar yang dianggap dan dikaitkan sebagai produk budaya 

Indonesia, maka dalam hal ini jilbab syar’i memiliki banyak nilai lebih dan 

keunggulan, yakni jilbab syar’i sebagai bentuk pemurnian terhadap nilai-nilai dan 

ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah akan banyak 

memberikan dampak bagi pemakainya. Hal tersebut karena jilbab mengandung 

nilai-nilai Islam dan makna yang bisa diekspresikan dari setiap pemakainya.  

Hal ini yang kemudian oleh Faiz Collection memberikan pengaruh atau 

dampak dalam aplikasi strategi utama yang berkaitan dengan pengembangan 

produk (pernyataan terbanyak) yang terus berkembang sejak awal berdirinya 

hingga saat ini, yang secara tidak langsung terus mengasah kompetensi yang 

dimiliki agar setiap produk tidak kalah dengan pesaingnya dan dapat 

mempertahankan konsumen serta bisnis yang selalu berkelanjutan. Termasuk 

juga dengan strategi pengembangan pasar dan inovasi yang ketiganya saling 

mendukung dalam aplikasinya. Bentuk dari aplikasi beberapa strategi tersebut 

adalah melalui pembuatan jilbab standar juga jilbab syar’i yang banyak diminati 

konsumen sejak tahun 2012 hingga saat ini, yang merupakan salah satu dampak 

dari perubahan lingkungan eksternal yakni selera konsumen yang kebutuhannya 

berubah atau mengalami peralihan. 
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Selanjutnya, atribut tema sebagai wadah dari makna yang membentuk 

implementasi strategi diferensiasi-fokus pada UKM jilbab tersebut, direfleksikan 

melalui model pada Gambar 4.11 dibawah ini: 

 
 

Gambar 4.11 Model Hubungan terbentuknya Implementasi Strategi Diferensiasi-
Fokus dengan Makna-makna 
Sumber: Olahan Peneliti (2018) 

 

4.2.2.5 Kinerja Bisnis Pada UKM Jilbab 

Kinerja bisnis pada UKM jilbab, yang diperoleh dari pernyataan informan, 

dinyatakan dalam cuplikan wawancara berikut, beserta makna yang terkandung 

didalamnya (Tabel 4.9). 

Tabel 4.9 Pernyataan Informan dan Maknanya  

Informan Pernyataan Makna 

HNF “Iya setelah memproduksi jilbab 
syar’i omset naik,  

Peningkatan pendapatan 

HNF “Perbandingannya jumlah 
penjualan dengan yang standar 
hampir 2x lipat lebih banyak”. 

Peningkatan Jumlah 
penjualan 

HNF “Kinerja terbantu ketika Dinas UKM 
memberikan fasilitas pemasaran 
melalui pameran-pameran dan 
bantuan alat, saya dibantu mesin 
jahit 2 buah”. 

Peningkatan  jumlah alat 
produksi  
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Informan Pernyataan Makna 

IM “Dinas memfasilitasi komunitas 
dengan membuat mini bazar jilbab 
dan busana muslim di sekitar 
lingkungan Dinas UKM : kamis-
jumat (dinas UKM bantu perizinan 
memakai tanah di kawasan sekitar 
kantor Bupati Gresik, karena dinas-
dinas berada dalam satu kawasan/ 
one stop services)”. 

Peningkatan fasilitas 
pemasaran 

IM “Ada acara apresiasi produk yang 
diberi nama “UKM Award” 
sehingga banyak komunitas 
bertemu dan akhirnya saling 
menginspirasi”. 

Penghargaan  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
  
 

Jika pada Tabel 4.9 diatas, menjelaskan tentang pernyataan dan makna 

yang diperoleh, sebagai bagian dari tema kinerja bisnis. Maka selanjutnya makna 

dan atribut tema diuraikan pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 Makna dan Atibut Tema Tentang Kinerja Bisnis 

Kinerja Bisnis  

Informan Makna Atribut Tema Penjelasan 

HNF Peningkatan Jumlah 
penjualan  

Peningkatan 
internal 

Tingkat 
pencapaian 
dari dalam 
perusahaan. HNF Peningkatan pendapatan 

HNF Peningkatan  jumlah alat 
produksi  

IM Peningkatan fasilitas 
pemasaran 

Peningkatan 
eksternal 

Tingkat 
pencapaian 
dari luar 
perusahaan. IM Penghargaan  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh 

informan HNF pada Tabel 4.10 diatas, maka diperoleh atribut tema yang 
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berhubungan dengan Kinerja Bisnis adalah (1) Peningkatan internal; merupakan 

tingkat pencapaian dari dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

internal ini antara lain dapat dilihat dari tercapainya tujuan – tujuan perusahaan 

atau usaha (Firm’s Goals), keterampilan atau keahlian manajemen atau manajer 

(Management Skill), kemampuan pengusaha (Entrepreneur’s ability), dan faktor-

faktor lainnya. (2) Peningkatan eksternal; merupakan tingkat pencapaian dari luar 

perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja eksternal ini antara lain adalah 

peranan Pemerintah, atau dalam hal ini dapat diwakili oleh Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gresik. 

Berdasarkan kedua makna yang terbentuk dan diperoleh tersebut, dapat 

diketahui bahwa kinerja bisnis pada UKM jilbab, secara tidak langsung adalah 

efek dari adanya implementasi strategi diferensiasi-fokus. Hal tersebut antara lain 

dapat dilihat dari segi jumlah penjualan jilbab yang mengalami kenaikan (2x 

lipat), yakni dibandingkan dengan jilbab standar, saat ini jilbab syar’i cenderung 

lebih banyak terjual dan dibeli oleh konsumen yang menjadi fokus dari UKM 

jilbab Faiz Collection.  

Selain itu, kinerja dari UKM jilbab juga terbantu dengan adanya peranan 

dari pemerintah yang dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian 

dan Perdagangan di Kabupaten Gresik dalam bentuk fasilitasi dan bantuan alat 

serta dorongan yang berupa UKM Award sebagai motivasi dari UKM jilbab untuk 

terus mengembangkan bisnisnya. 

Selanjutnya, atribut tema sebagai wadah dari makna yang membentuk 

kinerja bisnis tersebut, direfleksikan melalui model pada Gambar 4.12 dibawah 

ini: 
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Gambar 4.12 Model Hubungan terbentuknya Kinerja Bisnis dengan Makna-makna 
Sumber: Olahan Peneliti (2018) 

 
 
 
4.2.3 Deskripsi Masing-masing Tema 

4.2.3.1 Nilai Budaya  

Atribut tema nilai budaya merupakan tema yang berkaitan langsung 

dengan peranan perubahan budaya berjilbab. Hal ini terutama karena budaya 

adalah landasan dalam seseorang berperilaku, yang berasal dari budi dan 

akalnya, sehingga terbentuk suatu pola pikir dan perilaku efektif yang diulang 

secara terus menerus untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan analisis yang diperoleh, tema atribut nilai budaya menjadi 

peranan pada perubahan budaya berjilbab dalam mengimplementasikan strategi 

bisnis dan efeknya pada kinerja UKM. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan-

pernyataan informan yang memuat kata kunci: sistem religi/ kepercayaan, sistem 

organisasi sosial, dan sistem pengetahuan. Lebih jelas tentang masing-masing 

atribut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 Makna dan Atibut Tema Tentang Nilai Budaya 

Budaya 

Informan Makna 
Atribut 
Tema 

Penjelasan 

UUU, SF, 
UH, HNF,  

Perilaku yang diulang dan 
terbiasa 

Sistem religi/ 
kepercayaan 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-
menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya unsur 
sistem religi/ 
kepercayaan untuk 
menuju ketaatan. 
 

UUU, UH 

Hidayah sebagai 

penyebab perubahan 

perilaku 

UUU Perilaku lebih modern 

UUU 

Perilaku mendekat pada 

syariat ajaran agama 

Islam 

UUU 
Perilaku menuntut ilmu 

ajaran agama Islam 

UUU 

Perilaku membangun 

budaya yang meliputi 

akhlak, perilaku dan nilai 

Sistem 
organisasi 
sosial 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-
menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya unsur 
sistem organisasi 
sosial untuk 
menciptakan 
keteraturan 
kehidupan sosial. 
 

SF 

Perubahan perilaku yang 

karena ada 

perkembangan ilmu 

UH 

Perubahan perilaku 

karena nilai dan norma 

yang diyakini 

UH 

Perubahan perilaku 

karena discovery dan 

innovation 

Sistem 
pengetahuan 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-
menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
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Budaya 

Informan Makna 
Atribut 
Tema 

Penjelasan 

maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya perubahan 
unsur sistem 
pengetahuan untuk 
menciptakan 
kesempurnaan. 
 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Sistem religi/ kepercayaan sangat penting dalam implementasi strategi, 

hal ini terutama karena menurut Al-Bilaly (1998:73) yang menyatakan bahwa 

memakai jilbab syar’i (konteks pembahasan dalam thesis ini) merupakan satu 

langkah maju untuk membangun budaya masyarakat, sebab ia adalah cerminan 

akhlak, perilaku dan nilai yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang lurus. 

Hal tersebut didukung oleh beberapa pernyataan dari informan, bahwa berjilbab 

merupakan sebuah perilaku yang diulang, antara lain pernyataan UUU (pendidik 

dan pengguna) berikut: 

“Jilbab oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sebuah 
budaya, adat istiadat yang turun menurun dari tiap generasi, tanpa 
mengetahui alasan seseorang memakainya (ikut-ikutan)”. 

 
Supaya pengulangan tersebut benar dari awal, maka sistem organisasi 

sosial harus mengajarkan tentang hal tersebut, misalnya pada sebuah pondok 

pesantren, selain menerapkan peraturan juga perlu dijelaskan alasan seseorang 

perlu mematuhi aturan tersebut, sehingga dapat selalu diaplikasikan dalam 

kehidupannya diluar pesantren. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan SF 

berikut: 



135 

 

“Awalnya karena disuruh orang tua dengan mencontohkannya, terus 
dipondok juga diwajibkan dan diajarkan ilmunya sehingga yang awalnya 
dipaksa, terpaksa berubah menjadi bisa dan terbiasa …..”. 
 
Seiring dengan berkembangnya zaman, maka sistem pengetahuan juga 

berkembang, sehingga yang awalnya tidak menarik bagi sebagian orang dan 

mulai ada inovasi maka orang menjadi tertarik. Hal tersebut dapat diketahui dari 

pernyataan UH berikut: 

“Sejak tahun 2017, alasan awal karena tertarik melihat orang pakai jilbab 
syar’i (termasuk artis), jilbab syar’i sudah jauh dari kesan menakutkan dan 
golongan tertentu (warna warni, tidak hanya hitam) model juga beragam, 
sehingga bisa dipakai sesuai selera”. 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengimplementasikan strategi yang berkaitan dengan jilbab, seorang 

pebisnis harus mengetahui beberapa dasar nilai yang tercakup dalam nilai 

budaya yang terkandung pada sebuah jilbab yang terus berkembang, utamanya 

Indonesia sebagai mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. 

 

4.2.3.2 Nilai Jilbab  

Atribut tema nilai jilbab merupakan inti pembahasan dalam hal yang 

berkaitan langsung dengan peranan perubahan budaya berjilbab dengan suatu 

bisnis. Hal ini terutama karena jilbab adalah pakaian dan identitas dari seorang 

muslimah pemeluk agama Islam sebagai suatu kepercayaan yang selalu 

diamalkan pada kesehariannya. 

Berdasarkan analisis yang diperoleh, tema atribut nilai jilbab menjadi 

peranan pada perubahan budaya berjilbab dalam mengimplementasikan strategi 

bisnis dan efeknya pada kinerja UKM. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan-

pernyataan informan yang memuat kata kunci: sistem religi/ kepercayaan, norma 
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masyarakat, persyaratan dan manfaat. Lebih jelas tentang masing-masing atribut 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Makna dan Atibut Tema Tentang Norma Pemakaian Jilbab 

Jilbab 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

UUU Jilbab adalah Pakaian 
penutup tubuh (ujung 
kepala-kaki) 

Sistem religi/ 
kepercayaan   

Jilbab 
didefinisikan 
dalam beberapa 
pendapat, yakni 
sebagai jilbab, 
kerudung dan 
khimar. Namun 
penggunaannya 
diwajibkan 
kepada setiap 
muslimah, yang 
bersumber dari 
QS. Al-Ahzab 
(33): 59 dan 
QS. An-Nur 
(24): 31. 

UUU Jilbab adalah pakaian 
sejenis “juba” di 
Indonesia 

SF Jilbab adalah pakaian 
penutup seluruh tubuh 

UH, HNF Jilbab adalah pakaian 
penutup dada hingga 
pinggul 

UUU Kerudung adalah pakaian 
penutup kepala, leher, 
dan dada 

UH, HNF Kerudung adalah pakaian 
penutup dada  

UUU, SF  Khimar adalah kerudung 

UH, HNF Khimar adalah jilbab yang 
panjang hingga sebelum 
mata kaki 

UUU Pakaian yang wajib 

digunakan ketika mulai 

usia 10-12 tahun (baligh) 

UUU  Pakaian yang sopan 

Norma masyarakat 

Jilbab sebagai 
pakaian 
muslimah, 
bercampur 
dengan model-
model (fashion) 
yang 
menunjang 
dalam 
kehidupan 

UH 

Pakaian yang 

dipertimbangkan 
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Jilbab 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

sehari-hari 
sehingga 
disesuaikan 
dengan 
keperluan 
(selera) dan 
etika di 
masyarakat 

UUU, SF Pakaian yang bukan 
berfungsi sebagai 
perhiasan 

Persyaratan  

Jilbab sebagai 
kewajiban bagi 
muslimah, 
dalam 
penggunaannya 
memiliki 
persyaratan 
yang sesuai 
dengan syariat 
Islam menurut 
Al-Quran dan 
As-Sunnah. 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang tebal, tidak 
tipis 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang longgar, 
tidak ketat 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang bukan 
untuk mencari popolaritas 

SF, UH Pakaian yang menutupi 
dada dan pinggul 

SF, UH Pakaian yang tidak 
memperlihatkan lekuk 
tubuh 

UH Pakaian yang bisa 

menjadi pencegah 

berbuat larangan  

Manfaat  

Ketika seorang 
muslimah sudah 
menggunakan 
jilbab sesuai 
dengan 
persyaratannya 
maka beberapa 
manfaat 
berjilbab akan 
langsung 
diperoleh dan 
dirasakan. 

UH Pakaian yang 

memberikan rasa 

nyaman 

UH Pakaian yang bisa 

mengarahkan 

UH Pakaian yang bisa 

membangun akhlak, 

ibadah 

UUU Pakaian pelindung dari 
fitnah  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
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Sama seperti pada nilai budaya, nilai jilbab juga memuat sistem 

kepercayaan/religi yang penting dalam mengimplementasikan strategi. Hal ini 

terutama karena penggunaan jilbab secara jelas diatur dalam salah satu hukum 

Islam yaitu Al-Qur’an, yang memerintahkan setiap muslimah untuk memakai 

jilbab beserta syarat yang harus dipenuhi. Sebagai suatu perintah yang wajib 

dilaksanakan, maka seorang pendidik dan pengguna jilbab syar’i yang menjadi 

informan yaitu UUU, menyatakan bahwa: 

“Jilbab dalam syariat Islam, antara lain diatur dalam QS. Al-Ahzab (33) : 
59, sehingga jilbab dimaknai sebagai pakaian yang menutup seluruh 
tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki”. 

 

Selain jilbab sebagai perintah dalam ajaran agama Islam, jilbab juga 

sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat. Hal tersebut dapat 

diketahui juga dari pernyataan informan UUU sebagai berikut: 

“Jilbab juga melambangkan ke moderenan (kesopanan), karena pada 
zaman jahiliyah manusia tidak tahu mana auratnya”. 
 
 
Oleh karena itu, penggunaan jilbab kemudian diatur secara lebih detail 

terkait beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar menjadi sesuai seperti 

yang diharapkan. Persyaratan tersebut antara lain dinyatakan oleh informan SF 

berikut ini: 

“(1) Jilbab syar’i berarti dalam pemakaiannya ia harus bisa menutupi dada 
dan pinggul, sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. (2) Berwarna 
gelap, tidak warna terang karena dapat memikat/ menarik pandangan. (3) 
Polos, tidak bermotif karena jika bermotif maka itu sama dengan berhias, 
islam melarang wanita berhias, kecuali di depan suami”. 
 
Ketika seseorang telah menggunakan jilbab sesuai dengan aturan syariat, 

bukan hanya sekedar memakai tutup kepala seperti yang banyak orang awam 

lakukan, maka in syaa Allah beberapa manfaat dari penggunaan jilbab akan 
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dapat dirasakan oleh pengguna/ pemakainya. Antara lain dari pernyataan 

informan UH, berikut ini: 

“(1) Jilbab syar’i lebih bisa menjadi rem bagi diri sendiri saat terfikir 
melakukan hal yang dilarang syari’at, (2) Jilbab syar’i bisa memberikan 
rasa nyaman karena menutup semua lekuk tubuh, (3) Jilbab syar’I 
mampu menjadi pertimbangan untuk memakai baju yang syar’i juga, 
misal tidak ketat., dan (4) Jilbab syar’i mampu menjadi motivasi untuk 
menjadi lebih baik, misal akhlak, ibadah”. 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengimplementasikan strategi yang berkaitan dengan jilbab, seorang 

pebisnis harus mengetahui beberapa dasar nilai yang tercakup dalam nilai jilbab 

itu sendiri, terutama jilbab sebagai identitas seorang muslimah yang dalam 

penggunaan tidak bisa sembarangan karena ada aturan syariat yang 

membatasinya agar diperoleh manfaatnya, terutama karena Islam sangat 

menghormati dan menjunjung tinggi kedudukan perempuan. 

 

4.2.3.3 Nilai Bisnis 

Atribut tema nilai bisnis merupakan keterkaitan dari nilai-nilai sebelumnya, 

yaitu nilai budaya dan nilai jilbab (sistem religi/ kepercayaan), yang kemudian 

menjadi peluang untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan pada permintaan 

konsumen atau pasar yang tidak pernah sepi dan selalu dibutuhkan, terutama di 

Indonesia yang jumlah penduduk dan pemeluk agama Islamnya sangat besar 

dan tersebar dibeberapa wilayah. 

Berdasarkan analisis yang diperoleh, tema atribut nilai bisnis menjadi 

peranan pada perubahan budaya berjilbab dalam mengimplementasikan strategi 

bisnis dan efeknya pada kinerja UKM. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan-

pernyataan informan yang memuat kata kunci: kegiatan konsumsi, kegiatan 
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produksi, dan kegiatan distribusi. Lebih jelas tentang masing-masing atribut 

dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Makna dan Atibut Tema Tentang Nilai Bisnis pada Jilbab 

Bisnis 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

UUU, UH, 
HNF  

Permintaan konsumen 

Kegiatan konsumsi 

Lingkup 
kegiatan bisnis 
yang berkaitan 
dengan 
kegiatan untuk 
memanfaatkan 
atau 
memfungsikan 
barang sesuai 
dengan 
kebutuhannya, 
baik konsumsi 
langsung 
maupun 
konsumsi tidak 
langsung. 

UUU, UH, 
SF 

Sistem religi/ 

kepercayaan 

SF Daya tawar 

SF Harga  

UH Produk banyak dipilih  

HNF Modal 

Kegiatan produksi 

Lingkup 
kegiatan bisnis 
yang berkaitan 
dengan setiap 
kegiatan yang 
menambah 
nilai guna 
suatu barang 
untuk 
memuaskan 
kebutuhan 
manusia. 

HNF Produk cepat terjual 

HNF Produk dibutuhkan 

HNF Produk mudah dibuat 

HNF Alat produksi 

HNF Pegawai  

HNF Keuntungan  

HNF Produk banyak diminati 

HNF Pengiriman produk 

Kegiatan distribusi 

Lingkup 
kegiatan bisnis 
yang berkaitan 
dengan 
kegiatan 
menggerakkan 
atau 
memindahkan 
barang dan 
jasa dari 

HNF Pemrosesan  

HNF Transportasi  

HNF Pengepakan  
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Bisnis 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

produsen ke 
konsumen, 
baik berupa 
bahan baku, 
maupun 
barang jadi. 

 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Kegiatan konsumsi, didasarkan pada kebutuhan muslimah saat ini pada 

jilbab. Kebutuhan pada jilbab di Indonesia, awalnya adalah jilbab standar (lebih 

dikenal sebagai kerudung), namun sejak tahun 2012 dan dalam 3 tahun terakhir 

ini, terdapat pergeseran atau perubahan berjilbab yang lebih condong pada 

penggunaan jilbab syar’i, yang disertai perubahan nilai-nilai konsemen. Hal 

tersebut antara lain dapat diketahui dari pernyataan informan UH sebagai 

berikut: 

“Sejak tahun 2017.....,Jilbab syar’i dan kerudung, jilbab syar’i lebih 
banyak”. 
 
Adanya pergeseran kebutuhan tersebut, kemudian menjadi pertimbangan 

oleh seorang produsen jilbab atau pebisnis dalam menentukan barang yang 

diproduksinya. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari resiko barang tidak terjual 

dipasaran dan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan, sehingga seorang 

pebisnis harus peka dan pandai melihat pasar serta perubahan kebutuhan yang 

terjadi, sebagai nilai seorang produsen dalam membuat produk. Hal tersebut 

dapat diketahui dari informan HNF berikut: 

“Sejak tahun 2015, permintaan pada jilbab syar’i lebih banyak, sehingga 
sekarang untuk memenuhi konsumen yang sudah berlangganan (toko 
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besar) dan berganti kebutuhannya, kami juga membuat jilbab syar’’i, agar 
pelanggan tidak lari ke produsen jilbab lain”. 
 
Hal yang penting dan perlu diperhatikan setelah produk sudah jadi, 

adalah proses pemindahan barang jadi kepada konsumen, atau dalam hal ini 

lebih dikenal sebagai kegiatan distribusi, agar pelayanan kepada konsumen bisa 

memuaskan, sehingga terjadi pembelian kembali. Untuk meningkatkan 

pelayanan dalam kegiatan distribusi, antara lain adalah mengadakan kegiatan 

jemput bola atau mendatangi toko langsung dengan membawa produk jadi. Hal 

ini antara lain dapat diketahui dari kegiatan distribusi yang dilakukan oleh 

informan HNF dalam menjalankan bisnisnya sebagai berikut: 

“Pesanan paling banyak dari Surabaya, Pabean, sehingga pengiriman 
barang biasanya langsung mendatangi toko-toko yang sudah menjadi 
pelanggan menggunakan mobil pribadi”. 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengimplementasikan strategi yang berkaitan dengan jilbab, seorang 

pebisnis harus mengetahi kebutuhan konsumen saat ini yang banyak diminati 

untuk menghindari kemungkinan barang tidak terjual, juga sebagai pertimbangan 

untuk memutuskan mempoduksi suatu jenis barang, dan proses pemindahan 

barang jadi tersebut kepada konsumen terbanyak, agar proses perputaran 

kegiatan bisnisnya berjalan lancar dan dapat bersaing di pasar, terutama untuk 

mempertahankan kelas konsumen yang menjadi fokusnya. 

 

4.2.3.4 Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus Pada UKM Jilbab 

Atribut tema Implementasi strategi merupakan serangkaian gabungan 

dari beberapa nilai sebelumnya, yaitu nilai budaya, nilai jilbab, dan nilai bisnis 

(sistem religi/ kepercayaan), yang menjadi pertimbangan (input) untuk kemudian 
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dilaksanakan (strategic in action) dalam menciptakan keunggulan bersaing dan 

mempertahankan bisnisnya. Strategi deferensiasi-fokus merupakan strategi 

fokus nilai terbaik yang bertujuan untuk menawarkan sebagian kecil group 

konsumen produk atau jasa yang memenuhi selera dan permintaan mereka lebih 

baik daripada produk pesaing. 

Berdasarkan analisis yang diperoleh, tema atribut implementasi strategi 

diferensiasi-fokus menjadi peranan pada perubahan budaya berjilbab dalam 

mengimplementasikan strategi bisnis dan efeknya pada kinerja UKM. Hal 

tersebut didasarkan pada pernyataan-pernyataan informan yang memuat kata 

kunci: pengembangan produk, pengembangan pasar dan inovasi. Lebih jelas 

tentang masing-masing atribut dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Makna dan Atibut Tema Tentang Implementasi Strategi 
Diferensiasi-Fokus  

Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

HNF Menambah  produk Pengembangan 
produk 

Strategi dengan 
mengembangkan 
produk baru untuk 
pasar yang sudah ada. 

HNF Keunggulan harga  

HNF Nilai-Nilai 

HNF Visi 

HNF Kompetensi  

HNF Motivasi  

HNF Pengembangan 
model 

HNF Pengembangan 
produk 

HNF Pengembangan 
bahan  

 



144 

 

HNF Operasional  Pengembangan 
pasar 

Strategi dengan 
memanfaatkan pangsa 
pasar yang lebih besar 
dari pangsa pasar saat 
ini. 

HNF Menambah pasar  

HNF Layanan Tambahan 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

 
Pengembangan produk adalah strategi utama yang melibatkan modifikasi 

substansial produk saat ini, atau penciptaan produk baru, namun masih terkait 

yang dapat dipasarkan pada pelanggan saat ini, melalui saluran distribusi yang 

sudah ada, yakni melalui perluasan siklus hidup produk yang ada. 

Pengembangan tersebut, antara lain dapat diketahui dari pernyataan informan 

HNF berikut ini: 

“Salah satu cara meningkatkan produksi adalah memberikan layanan 
tambahan, yakni dengan memperluas relasi dan menyediakan layanan 
tambahan, misalnya : menerima pesanan seragam untuk acara walimah 
pernikahan, dengan minimum pesanan 15, ini lumayan berpengaruh 
dalam mempertahankan produksi terutama jika ada pengembalian dari 
toko yang barangnya tidak habis”. 
 

Sedangkan pengembangan pasar adalah salah satu bagian dari strategi 

pemasaran, dengan memanfaatkan strategi suatu perusahaan atau unit bisnis 

dapat merebut pangsa pasar yang lebih besar dari pangsa pasar saat ini, yaitu 

melalui penyerapan pasar (market saturation) dan penetrasi pasar (market 

penetration).  Salah satu praktek pengembangan pasar dapat diketahui dari 

pernyataan informan HNF berikut: 

“Adanya media sosial, membantu saya terhubung dengan teman-teman 
lama di pondok, sehingga sebagai tempat promosi menjual jilbab juga”. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengimplementasikan strategi diferensiasi-fokus, seorang pebisnis harus 

bisa membaca lingkungan dengan baik, terutama tentang tren pasar dan 

keinginan atau kebutuhan konsumen yang berubah, terutama karena jilbab 

adalah kebutuhan yang selalu dipakai dalam aktivitas keseharian konsumen, 

sehingga inovasi dan pengembangan bisa selalu di-update agar pelanggan atau 

konsumen yang menjadi fokusnya tetap bertahan. 

 

4.2.3.5 Kinerja Bisnis Pada UKM Jilbab 

Atribut tema kinerja bisnis merupakan efek yang dihasilkan dari 

implementasi strategi diferensiasi-fokus, sebagai bahan evaluasi atau 

pengendalian dari strategi yang dipilih dan dilaksanakan. Kinerja bisnis juga 

dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, dalam memperoleh 

keuntungan dan mengukur prestasi kerja. 

Berdasarkan analisis yang diperoleh, tema atribut kinerja bisnis menjadi 

peranan pada perubahan budaya berjilbab dalam mengimplementasikan strategi 

bisnis dan efeknya pada kinerja UKM. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan-

pernyataan informan yang memuat kata kunci: peningkatan internal, dan 

peningkatan eksternal. Lebih jelas tentang masing-masing atribut dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 berikut ini. 
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Tabel 4.10 Makna dan Atibut Tema Tentang Kinerja Bisnis 

Kinerja Bisnis  

Informan Makna Atribut Tema Penjelasan 

HNF Peningkatan Jumlah 
penjualan  

Peningkatan 
internal 

Tingkat 
pencapaian 
dari dalam 
perusahaan. HNF Peningkatan pendapatan 

HNF Peningkatan  jumlah alat 
produksi  

IM Peningkatan fasilitas 
pemasaran 

Peningkatan 
eksternal 

Tingkat 
pencapaian 
dari luar 
perusahaan. IM Penghargaan  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Peningkatan internal dapat diketahui dari pengukuran kinerja yang 

mampu mengakomodasi unit berbasis biaya dan bukan biaya, menggambarkan 

kepentingan internal dan eksternal, yang mencakup aspek kuantitatif dan 

kualitatif. Salah satunya dengan melihat jumlah penjualan suatu produk tertentu, 

antara lain seperti yang dinyatakan oleh informan HNF berikut ini: 

“Perbandingannya jumlah penjualan dengan yang standar hampir 2x lipat 
lebih banyak”. 
 
Peningkatan eksternal, didorong oleh apresiasi yang diberikan oleh Dinas 

UKM, pada setiap pelaku usaha yang berprestasi, sehingga bisa menjadi 

kebanggaan, motivasi dan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan 

jumlah permintaan suatu produk tertentu. Hal ini antara lain dapat diketahui dari 

pernyataan informan IM berikut ini: 

“Ada acara apresiasi produk yang diberi nama “UKM Award” sehingga 
banyak komunitas bertemu dan akhirnya saling menginspirasi”. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengimplementasikan strategi diferensiasi-fokus agar dapat 

meningkatkan kinerja bisnis, maka seorang pebisnis harus bisa meningkatkan 

jumlah penjualan suatu produk, yang efeknya dapat berupa apresiasi dari pihak 

eksternal dan membangun serta memperluas jaringan bisnis.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Substansi Tema-Tema yang Diperoleh Terhadap Literatur 

Pada uraian di bab sebelumnya, tema-tema yang diperoleh pada 

penelitian peranan perubahan budaya berjilbab dalam implementasi strategi dan 

efeknya terhadap kinerja pada UKM jilbab di Kabupaten Gresik adalah atribut 

nilai budaya, nilai jilbab, nilai bisnis, implementasi strategi diferensiasi-fokus, dan 

kinerja bisnis. Adanya 5 (lima) tema ini menunjukkan bahwa peranan perubahan 

budaya berjilbab dalam implementasi strategi dan efeknya terhadap kinerja pada 

UKM ditentukan oleh kelima unsur tema yang dapat diterapkan pada UKM Faiz 

Collection. 

5.1.1 Makna dan Peran Jilbab sebagai Nilai Budaya 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab IV, makna pemakaian jilbab 

bagi masyarakat pengguna dapat dikonseptualisasikan sebagai nilai budaya. 

Atribut nilai budaya dibentuk oleh (1) sistem religi/ kepercayaan, (2) sistem 

organisasi sosial, dan (3) sistem pengetahuan. Lebih jelas tentang masing-

masing atribut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Makna dan Atibut Tema Tentang Nilai Budaya 

Budaya 

Informan Makna 
Atribut 
Tema 

Penjelasan 

UUU, SF, 
UH, HNF,  

Perilaku yang diulang dan 
terbiasa 

Sistem religi/ 
kepercayaan 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-

UUU, UH 

Hidayah sebagai 

penyebab perubahan 

perilaku 
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Budaya 

Informan Makna 
Atribut 
Tema 

Penjelasan 

UUU Perilaku lebih modern menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya unsur 
sistem religi/ 
kepercayaan untuk 
menuju ketaatan. 

UUU 

Perilaku mendekat pada 

syariat ajaran agama 

Islam 

UUU 
Perilaku menuntut ilmu 

ajaran agama Islam 

UUU 

Perilaku membangun 

budaya yang meliputi 

akhlak, perilaku dan nilai 

Sistem 
organisasi 
sosial 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-
menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya unsur 
sistem organisasi 
sosial untuk 
menciptakan 
keteraturan 
kehidupan sosial. 

SF 

Perubahan perilaku yang 

karena ada 

perkembangan ilmu 

UH 

Perubahan perilaku 

karena nilai dan norma 

yang diyakini 

UH 

Perubahan perilaku 

karena discovery dan 

innovation 

Sistem 
pengetahuan 

Jilbab dimaknai 
sebagai budaya, 
berarti jilbab 
adalah perilaku 
efektif yang diulang 
secara terus-
menerus, yang 
dalam hal ini jika 
ada perubahan 
maka perilaku 
dilandasai karena 
adanya perubahan 
unsur sistem 
pengetahuan untuk 
menciptakan 
kesempurnaan. 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
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Sistem religi/ kepercayaan yang dimaksud adalah sistem religi/ 

kepercayaan yang menjadi mayoritas di Indonesia, yakni agama Islam. Islam 

sebagai agama mayoritas ini banyak mengatur setiap tindakan atau perilaku dari 

setiap penganutnya, tanpa terkecuali tentang pakaian atau dalam hal ini jilbab, 

yang karena terus menerus diulang pemakaiannya dari generasi ke generasi, 

maka menjadi suatu budaya yang bernilai. Terutama di pulau jawa yang kaya 

akan budaya dan penduduknya. 

Jawa dan budaya dalam Islam, tidak terlepas dari peran para ulama atau 

waliyullah terdahulu. Hal ini terbukti dan dapat dilihat dengan banyaknya makam 

Wali Songo (sembilan ulama), yang tersebar di pulau Jawa (sebagian besar 

berada di Jawa Timur).  Pendekatan yang digunakan oleh para ulama tersebut 

adalah pendekatan akulturasi budaya Islam yang adaptif dan apresiatif terhadap 

budaya masyarakat setempat (suku Jawa), yang kemudian disisipi nilai-nilai 

Islam secara bertahap sebagai langkah mereka mengajak, membangun dan 

mengembangkan masyarakat Muslim dan mempraktekkan ajaran agama Islam 

dalam kehidupan sehari-hari (Suparjo, 2008).  

Bentuk pengaruh dari budaya suku Jawa yang masyarakatnya banyak 

mempraktekkan nilai-nilai Islam tersebut, kemudian menyebar hampir diseluruh 

wilayah Indonesia. Praktek nilai-nilai Islam dapat dilihat pada banyak bidang, 

misal: bidang sosial, kemasyarakatan, dan gaya berpakaian (jilbab). Jilbab 

sebagai suatu produk dari budaya, merupakan praktek dan ekspresi dari nilai-

nilai Islam yang paling mudah diamati dari masa ke masa dan terus berkembang 

seiring dengan perubahan zaman. Terutama perubahan budaya Islam, yang 

mengarah kepada kesadaran dari setiap individu untuk semakin mendekatkan 
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diri kepada Tuhan yang Maha Esa, menjadikan mode jilbab sebagai kebutuhan 

mereka juga berubah, sehingga perubahan budaya berjilbab dari segi mode atau 

tren juga berkembang.  

Perkembangan pemakaian jilbab tersebut, sebagai fenomena yang dapat 

diketahui dari penelitian ini, adalah perubahan dalam memaknai jilbab syar’i yang 

dahulu hanya digunakan oleh kalangan dan golongan tertentu, namun saat ini 

sudah meluas dan banyak digunakan oleh banyak kalangan masyarakat, mulai 

dari remaja hingga ibu rumah tangga yang berkarir. 

Jilbab sebagai suatu budaya tidak terlepas dari makna budaya itu sendiri, 

yakni: (1) Berdasarkan dari asal katanya maka budaya berasal dari bahasa 

sanskerta yaitu “Budhayah‟, yang merupakan bentuk jamak dari “Budhi‟ atau 

akal dan daya yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Mujianto, 2010). 

(2) Budaya dalam bahasa inggris disebut culture yang berasal dari kata latin 

“colere” yaitu mengolah atau mengerjakan. (3) Budaya adalah pola pikir dan 

perilaku efektif yang diulang secara terus-menerus untuk mencapai tujuan (Rivai 

dan Prawironegoro, 2015:47),  

Jilbab lebih merupakan produk budaya, karena ajaran Islam tidak 

menentukan corak atau model pakaian secara lebih rinci. Jilbab hanya sebagai 

“mode” maka dalam mengenakannya dapat berbeda antara masyarakat satu 

dengan yang lainnya, tergantung selera masyarakat. Selain itu, mode jilbab juga 

dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tren yang berkembang saat ini 

(Muhammad Sa’id al-‘Asymawi, 2003:12). 

Jilbab berkaitan dengan budaya juga didukung oleh Al-Bilaly (1998:73) 

yang menyatakan bahwa memakai jilbab syar’i, merupakan satu langkah maju 
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untuk membangun budaya masyarakat, karena jilbab adalah cerminan akhlak, 

perilaku dan nilai yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang lurus, 

sehingga ketika ada perubahan perilaku dimasyarakat dalam berjilbab yang 

awalnya banyak memakai jilbab standar dan beralih ke jilbab syar’i, maka dapat 

diindikasikan bahwa terjadi suatu perubahan budaya. 

Berkaitan dengan budaya sebagai perilaku, maka budaya merupakan 

suatu deskripsi atas suatu cara hidup tertentu yang mengekspresikan nilai-nilai 

dan makna tertentu, bukan hanya dalam seni dan belajar melainkan juga dalam 

institusi dan perilaku biasa (Williams dalam Barnard, 1996:51). Lebih lanjut, salah 

satu ekspresi berbudaya adalah penggunaan jilbab, yakni budaya direfleksikan 

pada arus perubahan-perubahan historis. Budaya dapat digunakan untuk 

mengacu pada suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan 

estesis, sehingga saat orang menyatakan “orang berbudaya” mengacu pada 

pemikiran yang berkembang (William, 1983: 90). Hal ini berarti ketika seseorang 

berjilbab mereka juga mengekspresikan nilai-nilai dan makna-makna tertentu dari 

diri mereka. 

Perubahan budaya merupakan proses yang mencakup perubahan 

perilaku pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Proses perubahan itu sendiri 

mempengaruhi sistem sosial didalamnya, seperti nilai-nilai, norma-norma, dan 

sikap atau perilaku diantara kelompok masyarakat. Menurut Samuel Koening, 

menyatakan bahwa perubahan budaya berasal dari modifikasi-modifikasi yang 

terjadi pada pola perilaku masyarakat. Terjadinya modifikasi tersebut disebabkan 

faktor-faktor internal dan eksternal, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perubahan budaya terjadi di lingkungan masyarakat melalui proses pergeseran, 
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perkembangan dan penemuan akan hal baru dalam masyarakat yang membuat 

tatanan masyarakat mengalami perubahan (Soemardjan, 1982). 

Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa saat ini terdapat upaya dari 

masyarakat yang mengenal Sunnah atau lebih dikenal dengan salafi untuk 

menciptakan keteraturan kehidupan sosial yang memurnikan ajaran agama Islam 

berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan mengajak orang atau mengadakan 

taklim atau pengajian terbuka yang dipelopori oleh banyak organisasi sosial yang 

bergerak dibidang agama atau taklim yang khusus mengadakan majlis-majlis 

ilmu, baik itu di wilayah tempat melakukan penelitian (Gresik) atau daerah lain di 

Indonesia, yang diselenggarakan oleh individu atau kelompok: masjid, 

komunitas, perusahaan publik, perusahaan swasta, dan sebagainya yang 

diselenggarakan secara terbuka dan gratis. Pada kondisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat faktor internal sebagai faktor yang mempengaruhi 

perubahan budaya, berasal dari masyarakat itu sendiri terjadi karena proses 

pergeseran, perkembangan dan penemuan yang mendorong terjadinya 

perubahan budaya. Jilbab juga sebagai satu kesatuan sistem organisasi sosial 

yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk 

menciptakan keteraturan kehidupan sosial.  

Sementara sistem pengetahuan, merupakan unsur perubahan budaya 

yang berasal dari penambahan dan pengembangan dari pengetahuan yang telah 

ada. Sebagai faktor internal terjadinya perubahan budaya, maka sistem 

pengetahuan dapat mendorong terjadinya: (1) penemuan baru, seperti: adanya 

ide atau alat baru yang sebelumnya belum pernah ada (discovery), (2) 

penyempurnaan penemuan baru (invention), dan (3) proses pembaharuan atau 
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melengkapi atau mengganti yang telah ada (innovation) (Soekanto, 1990). Jilbab 

sebagai refleksi dari perubahan sistem pengetahuan, dapat dilihat dan dipakai 

secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan makna pada setiap atribut tema yang menjelaskan tentang 

beberapa nilai budaya pada jilbab tersebut diatas, dapat diketahui bahwa saat 

terjadi perubahan pada budaya berjilbab di masyarakat, yang dalam hal 

perubahan budaya tersebut memiliki peran bagi seorang pengusaha jilbab dalam 

menentukan kegiatan produksi dan bisnisnya. Pada tinjauan manajemen strategi, 

perubahan budaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perubahan lingkungan 

eksternal yang dapat berfungsi sebagai masukan (input) dalam membuat 

dan/atau mengaplikasikan strategi yang dipilih, yakni Faiz Collection dalam 

strategi diferensiasi-fokusnya melalui pengembangan produk, pengembangan 

pasar sebagai upaya mempertahankan konsumen (perbedaan dan perubahan 

kebutuhan) yang menjadi fokusnya, dengan bersumber pada nilai-nilai konsumen 

dengan tetap mempertahankan nilai-nilai produsen yang dilakukannya. 

 

5.1.2 Norma Berjilbab sebagai Nilai Jilbab 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab IV, norma berjilbab bagi 

masyarakat pengguna dapat dikonseptualisasikan sebagai nilai jilbab. Atribut 

nilai jilbab dibentuk oleh (1) sistem religi/ kepercayaan, (2) norma masyarakat, (3) 

persyaratan, dan (4) manfaat. Lebih jelas tentang masing-masing atribut dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 Makna dan Atibut Tema Tentang Norma Pemakaian Jilbab 

Jilbab 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

UUU Jilbab adalah Pakaian 
penutup tubuh (ujung 
kepala-kaki) 

Sistem religi/ 
kepercayaan   

Jilbab 
didefinisikan 
dalam beberapa 
pendapat, yakni 
sebagai jilbab, 
kerudung dan 
khimar. Namun 
penggunaannya 
diwajibkan 
kepada setiap 
muslimah, yang 
bersumber dari 
QS. Al-Ahzab 
(33): 59 dan 
QS. An-Nur 
(24): 31. 

UUU Jilbab adalah pakaian 
sejenis “juba” di 
Indonesia 

SF Jilbab adalah pakaian 
penutup seluruh tubuh 

UH, HNF Jilbab adalah pakaian 
penutup dada hingga 
pinggul 

UUU Kerudung adalah pakaian 
penutup kepala, leher, 
dan dada 

UH, HNF Kerudung adalah pakaian 
penutup dada  

UUU, SF  Khimar adalah kerudung 

UH, HNF Khimar adalah jilbab yang 
panjang hingga sebelum 
mata kaki 

UUU Pakaian yang wajib 

digunakan ketika mulai 

usia 10-12 tahun (baligh) 

UUU  Pakaian yang sopan Norma masyarakat Jilbab sebagai 
pakaian 
muslimah, 
bercampur 
dengan model-
model (fashion) 
yang 
menunjang 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
sehingga 
disesuaikan 
dengan 

UH 

Pakaian yang 

dipertimbangkan 
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Jilbab 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

keperluan 
(selera) dan 
etika di 
masyarakat 

UUU, SF Pakaian yang bukan 
berfungsi sebagai 
perhiasan 

Persyaratan  Jilbab sebagai 
kewajiban bagi 
muslimah, 
dalam 
penggunaannya 
memiliki 
persyaratan 
yang sesuai 
dengan syariat 
Islam menurut 
Al-Quran dan 
As-Sunnah. 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang tebal, tidak 
tipis 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang longgar, 
tidak ketat 

UUU, SF, 
UH 

Pakaian yang bukan 
untuk mencari popolaritas 

SF, UH Pakaian yang menutupi 
dada dan pinggul 

SF, UH Pakaian yang tidak 
memperlihatkan lekuk 
tubuh 

UH Pakaian yang bisa 

menjadi pencegah 

berbuat larangan  

Manfaat  Ketika seorang 
muslimah sudah 
menggunakan 
jilbab sesuai 
dengan 
persyaratannya 
maka beberapa 
manfaat 
berjilbab akan 
langsung 
diperoleh dan 
dirasakan. 

UH Pakaian yang 

memberikan rasa 

nyaman 

UH Pakaian yang bisa 

mengarahkan 

UH Pakaian yang bisa 

membangun akhlak, 

ibadah 

UUU Pakaian pelindung dari 
fitnah  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
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Sistem religi/ kepercayaan yang dimaksud adalah adanya perintah atau 

anjuran memakai jilbab bagi perempuan yang menganut kepercayaan pada 

agama Islam. Perintah tersebut secara jelas tertulis dalam salah satu sumber 

hukum ajaran Islam yaitu Al-Quran. Sebagai suatu perintah yang belum 

mengatur secara detail jika bersumber pada Al-Quran saja, maka Sunnah atau 

Hadits mengaturnya menjadi lebih jelas, yang kemudian penggunaannya 

disesuaikan dengan norma masyarakat setempat, namun harus memenuhi hal-

hal yang dipersyaratkan agar diperoleh manfaat yang diharapkan, yakni Islam 

sebagai agama atau kepercayaan yang memuliakan perempuan. 

Jilbab di Indonesia, pertama kali digunakan oleh para mujahidah (pejuang 

Islam) sebelum abad 20. Meskipun sumber tertulis belum banyak ditemukan, 

namun dalam beberapa naskah sejarah, diketahui bahwa Muslimah di Aceh 

pada abad 17 atau 1600-an dan Muslimah Minangkabau di Padang pada abad 

19 atau 1800-an sudah menutup auratnya dengan baju panjang dan jilbab yang 

masih berupa selendang yang menutup kepala. Kemudian pada awal abad 20 

atau 1900-an, pemakaian jilbab sudah tertutup, seperti Nyai Achmad Dahlan 

beserta pengurus Nasyiatul Aisiyah Muhammadiyah dan orang-orang Sunda 

yang biasa memakai kerudung putih yang dilipat di atas kepala yang disebut 

mihramah atau mihram yang awalnya berasal dari bahasa Arab mahramah 

(thisisgender.com). 

Pada saat itu, diketahui bahwa masih ada Muslimah yang belum 

berjilbab, hal tersebut antara lain menurut guru besar sejarah Universitas 

Padjadjaran Bandung, Prof. Ahmad Mansur Suryanegara, dikarenakan dalam 

penyebaran nilai-nilai Islam, masalah ketauhidan pada waktu itu lebih utama 
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daripada Fiqih (kitab Fiqih yang dipakai stagnan, hanya berupa kitab shalat, 

puasa dan lainnya), sehingga menutup aurat belum dibicarakan.  

Sejarah yang lain berkaitan dengan perkembangan jilbab adalah peristiwa 

yang terjadi pada tahun 1979, ketika hak sebagai Muslimah untuk berhijab 

dicabut oleh pemerintah pusat. Peristiwa ini berawal dari para siswi berjilbab di 

SPG Negeri Bandung yang hendak dipisahkan pada lokal khusus, langsung 

memberontak atas perlakukan diskriminatif terhadap jilbab mereka. Melihat hal 

ini, ketua MUI Jawa Barat segera turun tangan hingga pemisahan itu berhasil 

digagalkan.  

Pada tanggal 17 Maret 1982, Dirjen Pendidikan dan Menengah, Prof. 

Darji Darmodiharjo, SH., mengeluarkan SK 052/C/Kep/D.82 tentang Seragam 

Sekolah Nasional yang implementasinya berujung pada pelarangan jilbab di 

sekolah. Saat itu penggusuran para pemakai jilbab dari sekolah banyak terjadi, 

sehingga para Muslimah banyak yang keluar dari studi demi konsisten untuk 

menjalankan syariat. Mereka yang diusir dari sekolah karena jilbabnya, sampai 

membawa perkara ini ke pengadilan. Hal tersebut yang kemudian mendorong 

pada revolusi jilbab dan mengundang protes dari ribuan mahasiswa dan pelajar 

berjilbab di berbagai kota besar yang turun ke jalan. Sejak terjadinya gelombang 

revolusi tersebut, keluar SK Dirjen Dikdarmen No. 100/C/Kep/D/1991 untuk 

mencabut larangan tentang pemakaian jilbab sebelumnya oleh pemerintah pusat 

(thisgender.com). 

Namun zaman sekarang, kitab-kitab ulasan Fiqih maupun online tentang 

kewajiban menutup aurat secara sempurna, lebih mudah ditemukan. Hal inilah 

yang kemudian mempengaruhi mode jilbab muslimah pada abad 21 atau 2000-
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an saat ini, yang semula didominasi oleh jilbab standard dan beralih pada 

penggunaan jilbab syar’i, sebagai salah satu bentuk dari adanya perubahan 

sikap dan perilaku yang baik dan menuju ketaatan beragama di masyarakat, 

dengan mengetahui tentang makna dan nilai yang terkandung didalamnya. 

Jilbab sebagai sesuatu yang bernilai, dapat diketahui berdasarkan 

beberapa definisi dari jilbab itu sendiri, yakni: (1) Jilbab berasal dari kata kerja 

“Jalba” yang dalam bahasa arabnya bermakna “menutup sesuatu dengan 

sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat”. (2) Jilbab diartikan sebagai “Rida” 

yaitu sorban. (3) Jilbab diartikan sebagai “Khimar” yaitu pakaian penutup kepala 

dan leher. (4) Jilbab diartikan sebagai “Qina” yaitu penutup muka atau kerudung 

lebar (Muhith, 2002:1).  

Lebih lanjut, dalam Al-Quran kata jilbab ditulis dalam bentuk jamak yaitu 

Jalaabiib artinya jilbab-jilbab. Jilbab adalah sejenis baju kurung yang menutupi 

kepala, muka dan dada (Departemen Agama RI, 1983:678). Pengertian jilbab 

secara syari’at Islam adalah pakaian wanita yang dapat menutupi seluruh tubuh 

dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jenis kain dan potongan pakaian 

tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tampak bentuk dan lekuk-lekuk 

tubuhnya yang menimbulkan nafsu, dalam hal ini jilbab lebih dipahami sebagai 

busana muslimat (Istadiyantha, 1984: 13). 

Jilbab diwajibkan bagi perempuan Muslim (Muslimah). Hal ini sudah jelas 

ditulis dalam Al-Quran, dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, setiap 

wanita Muslim merasa sedang melakukan ibadah ketika mereka menggunakan 

jilbab. Ketika beribadah, manusia sebenarnya berhadapan dengan Tuhan bukan 

dengan yang lain, maka keikhlasan, ketabahan, kesabaran dan niat yang teguh 
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untuk melaksanakan perintah Tuhan adalah menjadi pertimbangan utama 

(Prabuningrat, 1997: 35). Hal ini dijelaskan dalam salah sumber hukum ajaran 

agama Islam yang tertuang dalam QS. Al-Ahzab (33): 59, yang artinya: 

Hai Nabi! katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, 
dan isteri-isteri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya 
ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah 
untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.  
 

Hal ini juga diperjelas dalam QS. An-Nur (24): 31, yang artinya: 

Katakankan kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau 
putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau 
putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang 
mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai 
keinginan (terhadap) wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang 
aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian 
kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” 
 

Pembahasan terkait jilbab ini sering juga dihadirkan dengan kata hijab, 

sehingga baik jilbab maupun hijab diartikan memiliki makna yang sama. Namun 

ada beberapa ulama yang membedakan makna dari dua kata tersebut, antara 

lain Albaniy. Menurut al-Albaniy (1314H, 21) istilah hijab dan jilbab memiliki 

keumuman dan kekhususan tersendiri yakni setiap jilbab adalah hijab, namun 

tidak semua hijab adalah jilbab.  

Selain jilbab sebagai perintah dalam ajaran agama Islam, jilbab juga 

sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat. Karena jilbab membuat 

seseorang terlihat lebih sopan dalam berpakaian, dan membawa kemajuan 
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dalam peradaban. Yakni jika dibandingkan sebelum masyarakat mengenal Islam 

mereka tidak mengerti mana dari bagian tubuh yang boleh terlihat dan tidak 

boleh terlihat atau ditutupi, kemudian Islam mengajarkannya dalam Al-Quran dan 

As-Sunnah melalui Rasulullah yang memberikan panduan terkait persyaratan 

dari penggunaan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam. 

Persyaratan dari jilbab yang sesuai dengan syariat Islam menurut Al-

Quran dan As-Sunnah (Al-Ghifari, 2002:52), diantaranya: 

1. Menutup seluruh badan. 

Hal diatas dimaksudkan agar pakaian yang dipakai dapat menutupi seluruh 

badan kecuali wajah dan telapak tangan. 

2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. 

Dijelasakan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 yang menyatakan bahwa 

Allah melarang kaum wanita menampakkan perhiasan mereka. 

3. Kainnya harus tebal, tidak tipis. 

Sebagai pelindung wanita, secara otomatis jilbab harus tebal; atau tidak 

transparan atau membayang (tipis) karena jika demikian akan semakin 

memancing fitnah godaan dari pihak laki-laki. 

4. Harus longgar, tidak ketat sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari 

tubuhnya. 

Pakaian yang ketat akan membentuk postur tubuh wanita ataupun 

sebagainya. 

5. Tidak diberi wewangian atau parfum. 

Wangi-wangian merupakan diantara dua hati yang kotor yang bertentangan 

dengan etika Islam. 
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6. Tidak menyerupai laki-laki. 

Syarat ini didasarkan pada hadits Rasulullan Sallalllahu Alaihi Wasalam 

dalam As-Sunnah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang isinya 

melaknat wanita yang menyerupai laki-laki, baik dalam bertingkahlaku atau 

berpakaian. 

7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 

Syarat ini didasarkan pada haramnya kaum muslimin termasuk wanita 

menyerupai orang-orang kafir baik dalam berpakaian yang khas pakaian 

mereka, ibadah, makanan, perhiasan, adat istiadat, maupun dalam berkata 

atau memuji seseorang yang berlebihan. 

8. Bukan libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas). 

Pakaian populer adalah pakaian dimana orang yang memakainya berbeda 

dengan pakaian orang lain dari sisi warna, corak atau bentuk dimana ia dapat 

menarik perhatian dan pandangan orang lain padanya. 

Ketika seseorang sudah menerapkan persyaratan dalam memakai jilbab 

tersebut diatas, maka manfaat yang diperoleh ketika seseorang berjilbab antara 

lain (Shadiq, 2012:122-127): 

1. Akan dihormati sebagai seorang muslim; 

2. Identitas muslimah kita semakin jelas; 

3. Lebih anggun dan lebih cantik; 

4. Semakin termotivasi untuk baik dan shalihah; 

5. Susah untuk berbuat dosa; 

6. Semakin terjaga dan selalu istiqomah. 
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Pada prakteknya di Indonesia, terdapat berbagai macam motivasi 

seseorang muslimah memakai jilbab, namun seseorang yang patuh pada syariat 

akan merasakan kelebihan atau manfaat yang dijanjikan, yakni untuk melindungi 

perempuan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Istiqomah (2013), yang 

menyatakan bahwa dengan memakai jilbab akan menimbulkan perasaan 

nyaman, selain juga sebagai simbol ketaqwaan, simbol keanggunan, dan simbol 

kemoderenan. Jika dikaitkan dengan nilai budaya yang sebelumnya sudah 

dibahas, maka ketika seseorang memakai jilbab ini mengacu pada suatu proses 

umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estesis yang tidak lepas dari 

hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata’ala pada setiap prosesnya. 

Berdasarkan makna pada setiap atribut tema yang menjelaskan tentang 

beberapa norma pada nilai jilbab tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jilbab 

sebagai identitas seorang muslimah, dalam penggunaannya tidak bisa 

sembarangan karena ada aturan syariat yang juga sesuai dengan norma 

masyarakat, memiliki batasan-batasan tertentu agar diperoleh manfaat yang 

dijanjikan, terutama karena Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi 

kedudukan perempuan yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Pada tinjauan manajemen strategi dan proses bisnis, norma pada nilai 

jilbab tersebut dapat berfungsi sebagai masukan (input) internal yang membatasi 

dan mengarahkan dalam setiap produk jilbab atau dalam hal ini norma tersebut 

harus dimiliki oleh seorang pengusaha jilbab sejak awal memulai bisnis jilbab 

yang tercermin dalam visi dan misinya. Hal tersebut terutama karena jilbab tidak 

hanya sebagai komoditi atau kebutuhan yang bernilai bisnis namun juga bernilai 
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religi, sehingga setiap produk dapat mencerminkan nilai-nilai dan makna-makna 

yang diekspresikan oleh pemakainya. 

 

5.1.3 Makna Jilbab sebagai Nilai Bisnis 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab IV, makna berjilbab bagi 

masyarakat pengguna dapat dikonseptualisasikan sebagai nilai bisnis. Atribut 

nilai bisnis dibentuk oleh (1) kegiatan konsumsi, (2) kegiatan produksi, dan (3) 

kegiatan distribusi. Lebih jelas tentang masing-masing atribut dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Makna dan Atibut Tema Tentang Nilai Bisnis pada Jilbab 

Bisnis 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

UUU, UH, 
HNF  

Permintaan konsumen Kegiatan konsumsi Lingkup 
kegiatan bisnis 
yang berkaitan 
dengan 
kegiatan untuk 
memanfaatkan 
atau 
memfungsikan 
barang sesuai 
dengan 
kebutuhannya, 
baik konsumsi 
langsung 
maupun 
konsumsi tidak 
langsung. 

UUU, UH, 
SF 

Sistem religi/ 

kepercayaan 

SF Daya tawar 

SF Harga  

UH Produk banyak dipilih  

HNF Modal Kegiatan produksi Lingkup 
kegiatan bisnis 
yang berkaitan 
dengan setiap 
kegiatan yang 
menambah 
nilai guna 
suatu barang 

HNF Produk cepat terjual 

HNF Produk dibutuhkan 

HNF Produk mudah dibuat 

HNF Alat produksi 
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Bisnis 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

HNF Pegawai  untuk 
memuaskan 
kebutuhan 
manusia. 

 

HNF Keuntungan  

HNF Produk banyak diminati 

HNF Pengiriman produk Kegiatan distribusi Lingkup 
kegiatan bisnis 
yang berkaitan 
dengan 
kegiatan 
menggerakkan 
atau 
memindahkan 
barang dan 
jasa dari 
produsen ke 
konsumen, 
baik berupa 
bahan baku, 
maupun 
barang jadi. 

HNF Pemrosesan  

HNF Transportasi  

HNF Pengepakan  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Bisnis adalah semua aktifitas dari institusi – institusi yang menghasilkan 

barang atau menyediakan jasa-jasa penting, dan diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari (Jatmiko, 2004: 3-5). Kegiatan bisnis adalah pengorganisasian yang 

berasal dari barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan (Griffin, 2002:5). 

Lebih lanjut, bisnis adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang secara 

individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan fihak lain 

(konsumen) yang berupa barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu untuk 

memperoleh hasil (Lerner, 1989:1).  

Bisnis merupakan kegiatan yang melibatkan dua pihak, yaitu: 

1. Produsen/ Penjual (pihak yang memproduksi  dan menjual barang atau jasa) 
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Produsen/ Penjual, mempunyai beberapa keinginan, meliputi: 

a. Barangnya terjual; 

b. Memperoleh hasil yang berupa keuntungan; 

c. Usahanya terus berjalan dan berkembang; 

d. Kekayaannya meningkat. 

2. Konsumen/ Pemakai (pihak yang membutuhkan barang atau jasa)  

Konsumen/ Pemakai, mempunyai beberapa keinginan, meliputi: 

a. Memperoleh barang yang kualitasnya sesuai; 

b. Membeli barang dengan harga yang sesuai; 

c. Memperoleh pelayanan yang memuaskan.  

Transaksi dari kedua pihak dengan beberapa keinginan atau kebutuhan 

yang hendak dipenuhi tersebut, akan berinteraksi dalam suatu tempat yang 

disebut dengan pasar; tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi dalam menjual dan membeli barang atau jasa. Sifat dan 

bentuk interaksi kedua belah pihak tersebut, dapat bersifat atau berupa interaksi 

positif atau interaksi negatif. Apabila terjadi interaksi positif, maka terbentuklah 

transaksi bisnis, demikian pula sebaliknya apabila terjadi interaksi negatif, maka 

tidak dapat terbentuk transaksi bisnis. Interaksi bisnis yang bersifat positif, berarti 

kedua belah pihak tersebut telah sepakat dengan keinginan masing-masing; 

keinginan utama; yang hendak dicapai atau dipenuhi.  

Dengan demikian, maka pihak produsen/ penjualan telah dapat 

memenuhi keinginannya pembeli, sehingga barangnya terjual dan diperoleh hasil 

yang berupa keuntungan dan peningkatan harta atau kekayaan yang dimilikinya. 

Sedangkan dari pihak pembeli atau konsumen, juga telah dapat memenuhi 
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keinginannya untuk mencapai kepuasan, sehingga dapat disimpulkan dalam 

melakukan suatu bisnis harus mengandung nilai-nilai yang bersumber dari 

konsumen dan nilai-nilai yang dimiliki oleh produsen. 

Untuk dapat memenuhi keinginan konsumen dan produsen, maka untuk 

memulai suatu kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Lerner (1989: 2) berikut: 

1. Penawaran berdasarkan Permintaan  

Hal ini berarti dalam suatu bisnis yang akan dilaksanakan, dengan 

mengetahui permintaannya terlebih dahulu. Yakni, jika seseorang akan 

menjalankan bisnis atau menjual sesuatu barang, maka permintaan barang 

tersebut harus diketahui terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan bisnis atau 

menyediakan barang yang akan dijual, sesuai dengan permintaan yang ada. 

2. Permintaan berdasarkan Penawaran  

Hal ini berarti dalam suatu bisnis yang akan dilaksanakan, dengan 

menyediakan barang terlebih dahulu, kemudian permintaannya dicari, 

dibentuk atau diciptakan. Yakni, jika seseorang akan menjalankan bisnis atau 

menjual barang, barangnya disediakan atau dibuat terlebih dahulu, kemudian 

permintaannya dicari dibentuk atau diciptakan. 

Jika dikaitkan dengan jilbab, maka sebagai kebutuhan dasar atau pokok 

seorang muslimah yang selalu berganti mode, menyediakan penawaran 

berdasarkan permintaan adalah yang paling tepat dan mudah. Pada kondisi yang 

dijelaskan sebelumnya tentang nilai budaya, bahwa saat ini terdapat perubahan 

budaya di masyarakat, melalui sistem organisasi sosial yang mulai berlomba 

untuk mematuhi syariat, terutama berbagai kelebihan atau manfaat yang 
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dirasakan saat seseorang memakai jilbab. Sehingga kondisi tersebut dapat 

dijadikan peluang untuk mengembangkan bisnis, baik dari segi produk maupun 

konsumen, agar tujuan dari kegiatan bisnis dapat tercapai. 

Sebagaimana Lerner (1989: 3) yang menyatakan bahwa, pada kegiatan 

bisnis pada hakekatnya mempunyai beberapa tujuan yaitu: 

1. Untuk memperoleh hasil atau  keuntungan  

Setiap pengusaha yang mendirikan suatu perusahaan guna menjalankan 

kegiatan usaha atau bisnis, selalu mempunyai keinginan atau tujuan untuk 

memperoleh hasil atau keuntungan yang optimal. Tujuan ini dapat dicapai 

apabila barangnya laku terjual (terjadi transaksi penjualan), dan biaya 

operasionalnya efisien. 

2. Untuk meningkatkan harta atau kekayaan  

Setiap pengusaha yang mendirikan perusahaan guna menjalankan kegiatan 

usaha atau bisnis, selalu mempunyai keinginan atau tujuan untuk memiliki 

harta atau  kekayaan yang banyak dan jumlahnya selalu meningkat. Tujuan 

ini dapat tercapai, dari akumulasi keuntungan yang diperoleh. 

3. Untuk memenuhi tanggung jawab sosial  

Setiap pengusaha yang mendirikan perusahaan guna menjalankan usaha 

atau bisnis, selalu mempunyai keinginan atau tujuan untuk ikut bertanggung 

jawab terhadap faktor sosial (ikut menciptakan kesejahteraan kehidupan 

masyarakat, dengan cara memberikan kesempatan kerja, memberikan 

kesempatan untuk berusaha  kepada masyarakat). 

Bisnis dapat tumbuh karena perusahaan atau usaha tersebut dapat 

menjual barang atau jasa. Berarti kinerja perusahaan atau usaha menjadi baik, 
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karena perusahaan atau usaha tersebut mampu mencapai tujuannya, yaitu 

menjual barang atau jasa (Lambing, 2003: 60).  

Lingkup kegiatan bisnis sangat luas, pada dasarnya kegiatan bisnis terdiri 

dari: kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan kosumsi (Jatmiko, 2004: 15): 

1. Kegiatan Produksi 

Kegiatan produksi adalah setiap kegiatan yang menambah nilai guna suatu 

barang untuk memuaskan kebutuhan manusia, yang diklasifikasikan dalam : 

Produksi Primer, Produksi Sekunder, dan Produksi Tersier. Terdapat 

beberapa faktor produksi yang digunakan seabagai dasar dalam kegiatan 

produksi, yaitu : bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 

2. Kegiatan Distribusi  

Kegiatan distribusi adalah kegiatan menggerakkan atau memindahkan 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, baik berupa bahan baku, 

maupun barang jadi. Termasuk dalam kegiatan distribusi, adalah : 

Penyimpanan, Pemrosesan, Pengepakan, pengendalian persediaan, dan 

transportasi.  

3. Kegiatan Konsumsi  

Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk memanfaatkan atau memfungsikan 

barang sesuai dengan kebutuhannya, baik konsumsi langsung maupun 

konsumsi tidak langsung 

Berkaitan dengan peluang dan membuat suatu bisnis berdasarkan 

permintaan, maka kegiatan konsumsi adalah hal yang pertama dilihat. Hal 

tersebut dilakukan untuk memprediksi tingkat ketertarikan konsumen pada suatu 

produk untuk memenuhi kebutuhannya. Langkah kedua adalah melakukan 
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proses produksi produk atau barang yang banyak diminati dan konsumsi 

tersebut, agar barang yang dibuat menjadi cepat terjual. Langkah ketiga dan 

terakhir adalah proses pemindahan barang atau produk jadi kepada konsumen, 

semakin cepat sampai dan memuaskan suatu produk sampai kepada konsumen 

semakin konsumen tersebut loyal dan menjadi pelanggan dari suatu perusahaan. 

Berdasarkan makna pada setiap atribut tema yang menjelaskan tentang 

beberapa nilai bisnis pada jilbab tersebut diatas, dapat diketahui bahwa bisnis 

jilbab merupakan bisnis dengan kebutuhan yang tinggi oleh konsumen, hal 

tersebut dikarenakan jilbab tidak hanya sebagai kebutuhan pokok (pakaian/ 

fashion) namun sebagai kebutuhan religi, sehingga pada masyarakat Indonesia 

yang mayoritas adalah Islam, maka jumlah konsumen yang membutuhkan jilbab 

juga lebih banyak.  

Namun jika dilihat dalam tinjauan manajemen strategi, kebutuhan 

konsumen terutama yang mengalami perubahan dari tinjauan makna yang 

diperoleh pada pembahasan sebelumnya, maka seorang pengusaha harus dapat 

membaca tren kebutuhan yang banyak dipilih oleh konsumennya berkaitan 

dengan kegiatan produksi, agar setiap produk tidak ketinggalan mode dan tidak 

kalah dengan pesaingnya, hal ini dibutuhkan untuk menghindari resiko barang 

tidak terjual dipasaran dan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan, termasuk 

juga dalam kegiatan distribusi barang jadi dengan meningkatkan kecepatan 

dalam pelayanan kepada pelanggan atau konsumen yang menjadi fokus dari 

Faiz Collection. 
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5.1.4 Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus  

Setelah diperoleh beberapa makna yang terdapat pada nilai-nilai dalam 

jilbab pada pembahasan sebelumnya, selanjutkan nilai-nilai tersebut 

diintegrasikan dalam implementasi strategi diferensiasi-fokus yang dilakukan oleh 

UKM jilbab Faiz Collection di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. 

Secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi adalah rencana tentang 

serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun 

tidak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan (Hutabarat dan 

Huseini, 2006). Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi 

(perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi 

strategi, dan evaluasi serta pengendalian (Hunger dan Wheelen, 2003). 

Sedangkan manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson (2016) adalah 

satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi 

rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan.  

Manajemen strategi mencakup perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasian dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi 

perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus dari manajemen strategi 

adalah memadukan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan 

pengembangan untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan dan komunikasi 

merupakan kunci keberhasilan manajemen strategi. 
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Model yang disajikan oleh Pearce dan Robinson (2016: 15) memberikan 

gambaran umum proses manajemen strategi yang memiliki tiga fungsi utama 

yaitu: 

1. Menggambarkan urutan dan hubungan antar komponen utama dari 

proses manajemen strategi. 

2. Merupakan garis besar manajemen strategi yang memberikan pandangan 

umum mengenai proses manajemen strategi serta kompenen-

komponennya. 

3. Menawarkan suatu pendekatan untuk menganalisis studi kasus sehingga 

dapat membantu para analisis mengembangkan kemampuan untk 

merumuskan strategi. 

Model manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson (2016:15) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2. Model Manajemen Strategi Pearce dan Robinson  
Sumber: Pearce dan Robinson (2016:15) 
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Pada Gambar 2.2 diatas, dapat diketahui bahwa, untuk memperoleh 

sasaran jangka panjang, maka dalam proses implementasi strategi diperlukan 

upaya menyusun strategi umum. Sebaliknya, untuk memperoleh sasaran 

tahunan atau jangka pendek, maka diperlukan upaya menyusun strategi 

operasional/ fungsional. Batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan, 

strategi fungsional menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari tiap 

fungsi untuk meningkatkan kinerja. Bisa dikatakan, strategi fungsional 

menerjemahkan pemikiran (strategi utama) menjadi tindakan yang dirancang 

untuk mencapai suatu tujuan jangka pendek untuk mendukung strategi bisnis 

dan membantu mencapai tujuan strategis (Pearce dan Robinson, 2016).  

Saat menentukan strategi fungsional, manajer strategis harus (1) 

mengindentifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis, (2) memastikan 

bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh, dan (3) mengelola 

kompetensi-kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif 

yang telah tercipta. Sedangkan strategi jangka panjang yang menjadi strategi 

awalnya, diturunkan dari usaha perusahaan untuk mencari keunggulan bersaing 

dari strategi generik Porter.  

Strategi generik Porter, memungkinkan organisasi untuk memperoleh 

keunggulan bersaing dari tiga dasar yang berbeda, yaitu: kepemimpinan biaya, 

diferensiasi, dan fokus (Michael Porter, 1980) dalam David (2016:141). 

Pertama, kepemimpinan biaya (cost leadership) yang menekankan 

memproduksi produk terstandardisasi pada biaya per unit rendah untuk 

konsumen yang sensitif harga. Terdapat 2 (dua) tipe alternatif strategi 
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kepemimpinan biaya dapat didefinisikan. Tipe 1 (satu) adalah strategi biaya-

rendah yang menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada haga 

termurah yang tersedia di pasar. Tipe 2 (dua) adalah strategi nilai-terbaik yang 

menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada harga terbaik yang 

tersedia di pasar; strategi nilai terbaik bertujuan untuk menawarkan pelanggan 

sejumlah produk atau jasa pada harga terendah yang tersedia dibandingkan 

dengan produk pesaing dengan atribut yang sama. Strategi 1 (satu) maupun 

strategi 2 (dua) menargetkan pasar yang besar. 

Kedua, diferensiasi (differentiation) merupakan strategi yang bertujuan 

pada memproduksi produk atau jasa yang dipertimbangkan unik dalam industri 

dan diarahkan pada konsumen yang relatif tidak sensitif harga. Diferensiasi 

tergolong strategi tipe 3 (tiga) dalam strategi generik Porter. 

Ketiga, fokus (focus) yakni memproduksi produk atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok kecil konsumen. Terdapat 2 (dua) tipe 

alternative strategi fokus, yaitu tipe 4 (empat) dan tipe 5 (lima). Tipe 4 (empat) 

adalah strategi fokus biaya-rendah yang menawarkan produk atau jasa ke 

sejumlah kecil (kelompok kecil) pelanggan pada harga terendah yang tersedia di 

pasar, misalnya: Pizza Hut, restoran hot dog, dsb. Tipe 5 (lima) adalah strategi 

fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa ke sebagian kecil 

konsumen pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Terkadang disebut 

“diferensiasi-fokus”, strategi fokus nilai terbaik bertujuan untuk menawarkan 

sebagian kecil group konsumen produk atau jasa yang memenuhi selera dan 

permintaan mereka lebih baik daripada produk pesaing. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa strategi tipe 4 (empat) dan tipe 5 (lima) adalah strategi yang 
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menargetkan pasar kecil. Perbedaannya adalah strategi tipe 4 (empat) 

menawarkan produk atau jasa pada kelompok kecil dengan harga terendah, 

sementara tipe 5 (lima) menawarkan produk atau jasa pada kelompok kecil 

dengan harga lebih tinggi, namun dipenuhi dengan fitur-fitur sehingga penawaran 

dianggap sebagai nilai terbaik. 

Strategi generik Porter yang terdiri dari 5 (lima) tipe diatas 

mengaplikasikan pengaturan organisasi yang berbeda, prosedur kontrol dan 

sistem insentif. Perusahaan yang lebih besar dengan akses yang lebih besar 

untuk sumber daya umumnya bersaing pada basis kepemimpinan biaya atau 

diferensiasi, sementara perusahaan yang lebih kecil seringkali bersaing dalam 

basis fokus. Sebagai catatan, bahwa strategi diferensiasi dapat diikuti dengan 

target pasar kecil atau target pasar besar. Namun tidak efektif untuk mengikuti 

strategi kepemimpinan biaya dalam pasar kecil karena margin laba secara umum 

terlalu kecil. Demikian halnya tidak efektif untuk mengikuti strategi fokus di pasar 

besar karena skala ekonomis secara umum lebih berpihak pada strategi biaya-

rendah atau kepemimpinan biaya nilai terbaik untuk mendapatkan keunggulan 

bersaing yang berkelanjutan. 

Selanjutnya, Porter menekankan kebutuhan untuk strategis dalam 

melakukan analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi “berbagi kesempatan” 

diantara unit bisnis perusahaan yang sudah ada dan yang potensial. Berbagi 

aktivitas dan sumber daya meningkatkan keunggulan bersaing dengan 

menurunkan biaya atau meningkatkan diferensiasi. Sebagai tambahan untuk 

meningkatkan pembagian, Porter menekankan pada kebutuhan perusahaan 

untuk secara efektif “mentransfer” pengetahuan dan keahlian di antara unit bisnis 
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otonomi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Bergantung pada faktor-faktor 

antara lain: tipe indistri, ukuran perusahaan, dan sifat persaingan. Berbagai 

strategi dapat menghasilkan keuntungan pada kepemimpinan biaya, diferensiasi, 

dan fokus. 

Faiz Collection adalah salah satu usaha kecil di Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik yang mengimplementasikan strategi diferensiasi-fokus. Usaha 

kecil adalah usaha yang dimiliki secara independen dan beroperasi pada tempat 

yang tidak dominan, yang pada umumnya mempunyai beberapa pekerja, 

investasi modal yang terbatas, dan penjualannya rendah (Vernon, 1981: 139). 

Lebih jelasnya, usaha (industri) kecil adalah unit usaha disektor industri 

pengolahan dengan jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang (Tambunan, 

1999:20).   

Faiz Collection sebagai usaha kecil, memiliki tenaga kerja antara 5 – 19 

orang yang tersebar dibeberapa wilayah di Kabupaten Gresik, memiliki sedikit 

produk, memiliki basis pelanggan yang lebih jelas, dan daerah geografis tertentu. 

Pemilik bisnis kecil ini juga mempertahankan hubungan dekat dengan 

pelanggannya, yang memungkinkannya mendeteksi pergeseran dalam keinginan 

dan kebutuhan pelanggan. Sehingga sebagai upaya mempertahankan 

pelanggannya sebagai sasaran jangka panjang, ia menggunakan strategi generik 

diferensiasi fokus, yakni fokus pada nilai terbaik yang bertujuan untuk 

menawarkan sebagian kecil group konsumen produk atau jasa yang memenuhi 

selera dan permintaan mereka lebih baik daripada produk pesaing.  

Strategi deferensiasi-fokus merupakan strategi fokus nilai terbaik yang 

bertujuan untuk menawarkan sebagian kecil group konsumen produk atau jasa 
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yang memenuhi selera dan permintaan mereka lebih baik daripada produk 

pesaing. Berdasarkan analisis yang diperoleh, atribut tema implementasi strategi 

generik diferensiasi-fokus pada UKM Faiz Collection dapat diihat pada 

pernyataan-pernyataan informan yang memuat kata kunci: pengembangan 

produk, pengembangan pasar dan inovasi sebagai strategi utama. Lebih jelas 

tentang masing-masing atribut dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 

 

 

Tabel 4.8 Makna dan Atibut Tema Tentang Implementasi Strategi 
Diferensiasi-Fokus  

Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus 

Informan Makna Atribut Tema  Penjelasan 

HNF Menambah  produk 

Pengembangan 
produk 

Strategi dengan 
mengembangkan 
produk baru untuk 
pasar yang sudah ada. 

 

 

 

HNF Keunggulan harga  

HNF Nilai-Nilai 

HNF Visi 

HNF Kompetensi  

HNF Motivasi  

HNF Operasional  Pengembangan 
pasar 

Strategi dengan 
memanfaatkan pangsa 
pasar yang lebih besar 
dari pangsa pasar saat 
ini. 

HNF Menambah pasar  

HNF Layanan Tambahan 

HNF Inovasi model 

Inovasi 

Strategi dengan 
mengembangkan 
produk baru  dan 
proses. 

HNF Inovasi produk 

HNF Inovasi bahan  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 

 

Salah satu bentuk dari implementasi strategi generik diferensiasi-fokus 

tersebut adalah dengan membuat produk jilbab syar’i, selain jilbab standar yang 
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sudah sejak lama diproduksi, hal tersebut dilakukan karena jilbab syar’i yang saat 

ini banyak digemari dan menjadi kebutuhan hampir diseluruh wilayah Indonesia, 

tanpa terkecuali di Gresik, sebagai tempat produksi.  

Untuk strategi umum, sebagai sasaran jangka pendek atau tahunan, Faiz 

Collection menggunakan strategi pengembangan produk, pengembangan pasar, 

dan inovasi untuk mempertahankan konsumennya. Ketiga strategi tersebut dipilih 

sebagai upaya memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda dengan fokus 

yang sama. Hal ini terutama karena jilbab juga merupakan bagian dari fashion 

pada perempuan atau Muslimah yang selalu berganti model dengan selera yang 

berbeda-beda sebagai kebutuhannya. 

Pada perekonomian pasar (market-oriented economy), sistem produksi 

dan alokasi barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme pasar. Perusahaan-

perusahaan memperkirakan barang-barang yang diinginkan konsumen, mencari 

sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang 

tersebut, kemudian memproduksinya dan mendistribusikannya (Arsyad, 2012: 

18).  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka para manajer di suatu perusahaan 

bertanggungjawab pada hampir semua pengambilan keputusan ekonomi dan 

macam produk yang dihasilkan, harganya, teknologi produksi yang digunakan, 

dan pembiayaan produksi yang akan menghasilkan laba atau rugi, bagi 

perusahaan yang dijalankannya. Hal inilah yang menjadikan salah satu dasar 

bahwa dalam menjalankan usahanya seorang manajer atau wirausahawan harus 

mempunyai strategi dalam menjalankan bisnisnya, dengan mengetahui tentang 
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kondisi pasar, terutama adanya perubahan perilaku dari konsumen, yang selalu 

berubah seiring dengan perubahan zaman.  

Pada kegiatan bisnis, untuk mampu menjadikan perubahan perilaku pada 

budaya berjilbab ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dan mempengaruhi 

strategi-kinerja bisnis, maka diperlukan kemampuan yang mumpuni terutama 

dalam bidang manajemen bisnis, strategi, dan keterampilan oleh setiap pelaku 

usaha. Hal ini dilakukan agar bisnis dapat bertahan dan terdapat manfaat yang 

terus dirasakan, baik bagi diri sendiri, maupun lingkungan sosial disekitarnya, 

yang secara tidak langsung membantu pemerintah dalam menanggulangi 

permasalahan ekonomi di Indonesia. Terutama untuk karakter masyarakat 

fungsionalis, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi.  

Pengembangan produk adalah strategi utama yang melibatkan modifikasi 

substansial produk saat ini, atau penciptaan produk baru, namun masih terkait 

yang dapat dipasarkan pada pelanggan saat ini, melalui saluran distribusi yang 

sudah ada, yakni melalui perluasan siklus hidup produk yang ada. 

Pengembangan produknya adalah dengan membuat jilbab syar’i, sebagai produk 

tambahan selain jilbab standar, sedangkan perluasan siklus hidup produk melalui 

menerima pesanan jilbab dengan minimum pemesanan 15 pcs. 

Selain itu, Faiz Collection juga melakukan strategi pengembangan pasar, 

yakni salah satu bagian dari strategi pemasaran, dengan memanfaatkan strategi 

suatu perusahaan atau unit bisnis dapat merebut pangsa pasar yang lebih besar 

dari pangsa pasar saat ini, yaitu melalui penyerapan pasar (market saturation) 

dan penetrasi pasar (market penetration). Pengembangan pasarnya adalah 

melalui terhubungnya kembali dibantu oleh media sosial dengan teman saat 
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dahulu di pondok pesantren yang mayoritas mengkonsumsi jilbab syar’i, 

sehingga aktivitas pemasaran lebih mudah karena sudah kenal sebelumnya dan 

menjangkau wilayah pemasaran yang lebih dekat. 

Selanjutnya, inovasi adalah strategi utama yang mencoba meraih 

keuntungan awal, yang tinggi berkaitan dengan penerimaan pelanggan atas 

produk baru atau yang telah diperbaiki, yakni dengan menciptakan siklus hidup 

produk baru sehingga yang lama menjadi usang. Inovasi yang dilakukan antara 

lain adalah inovasi produk, inovasi model, dan inovasi bahan. Hal tersebut 

terutama dipengaruhi oleh cepatnya pergantian model tertentu pada kebutuhan 

jilbab. 

Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Allen dan Helms (2006), 

bahwa praktek terbaik dari staretegi fokus-diferensiasi adalah memproduksi 

produk atau layanan untuk segmen pasar dengan harga tinggi dan penyediaan 

produk dengan layanan khusus. 

Berdasarkan makna pada setiap atribut tema yang menjelaskan tentang 

implementasi strategi diferensiasi-fokus pada jilbab tersebut diatas, dapat 

diketahui bahwa strategi generik dan strategi utama adalah satu kesatuan atau 

tidak terpisahkan dalam aplikasi manajemen strategis sebagai upaya memenuhi 

tujuan jangka panjang dan tahunan atau pendek perusahaan. Terutama strategi 

utama yang dalam implementasinya, banyak dipengaruhi oleh lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan sebelum menjadi sebuah kebijakan, untuk 

kemudian dilakukan pengendalian dan evaluasi. 

Pada penjelasan beberapa makna dalam nilai-nilai yang terdapat dalam 

budaya berjilbab sebelumnya, dapat diketahui bahwa: nilai budaya, nilai jilbab 
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dan nilai bisnis adalah hal yang harus diperhatikan dan menjadi masukan dalam 

aplikasi pembuatan produk jilbab. Pembuatan produk jilbab syar’i sebagai 

pengembangan dari salah satu produk yang dibuat oleh Faiz Collection adalah 

bentuk dari adanya masukan dari lingkungan eksternal dan internal tersebut. 

 

5.1.5 Kinerja Bisnis  

Setelah beberapa nilai terintegrasi dalam implementasi strategi 

diferensiasi-fokus, selanjutnya diperoleh efek terhadap kinerja pada UKM jilbab 

dari adanya perubahan dalam implementasi tersebut. 

Kinerja merupakan hasil dari bisnis yang telah dilakukan wirausahawan 

pada masa lalu, dan digunakan sebagai alat pengukur prestasi kerja dengan 

menggunakan metode penilaian tertentu (Taman, 2011). Selanjutnya, Jauch dan 

Glueck (2000) menyatakan bahwa kinerja (performance) perusahaan dapat 

dilihat dari tingkat penjualan, tingkat keuntungan, pengembalian modal, tingkat 

turn over dan pangsa pasar yang diraihnya. Sehingga kinerja merujuk pada 

tingkat pencapaian dalam periode waktu tertentu, kinerja merupakan hal yang 

sangat menentukan dalam perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan.  

Berdasarkan analisis yang diperoleh, atribut tema kinerja bisnis pada 

UKM Faiz Collection dapat diihat pada pernyataan-pernyataan informan yang 

memuat kata kunci: peningkatan internal, dan peningkatan eksternal. Lebih jelas 

tentang masing-masing atribut dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini. 
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Tabel 4.10 Makna dan Atibut Tema Tentang Kinerja Bisnis 

Kinerja Bisnis 

Informan Makna Atribut Tema Penjelasan 

HNF Peningkatan Jumlah 
penjualan  

Peningkatan 
internal 

Tingkat 
pencapaian 
dari dalam 
perusahaan. HNF Peningkatan pendapatan 

HNF Peningkatan  jumlah alat 
produksi  

IM Peningkatan fasilitas 
pemasaran 

Peningkatan 
eksternal 

Tingkat 
pencapaian 
dari luar 
perusahaan. IM Penghargaan  

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan salah satu tindakan penting 

yang harus dilakukan perusahaan, karena pengukuran tersebut dapat digunakan 

untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

(Makelainen, 1998:49). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang 

dilakukan untuk mengetahui dan menilai (mengukur) pelaksanaan dan hasil 

kegiatan kerja yang sedang dan telah dilakukan oleh masing-masing fihak pada 

perusahaan dalam suatu periode tertentu, yang meliputi: tingkat pencapaian 

kegiatan, perubahan-perubahan pelaksanaan, permasalahan dan hambatan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Pengukuran dan ukuran kinerja 

usaha mempunyai beberapa cara, dasar, dan tolok ukur, yang penggunaannya 

disesuaikan dengan kebutuhan.  

Melalui pengukuran kinerja, maka hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat 

diketahui, dapat segera dibuat langkah perbaikan, dan dapat dilakukan 

penanggulangan dan kebijaksanaan apabila terjadi kesalahan atau 

penyimpangan. Selain itu, pengukuran kinerja harus mengambarkan proses dan 
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strategi dalam perusahaan, pengukuran akan membuat strategi nyata dan selalu 

menjadi perhatian (Keegan dan Jon Green dalam Price Waterkouse, 1997: 65 – 

70). Pengukuran kinerja harus memenuhi 4 kriteria, yaitu: harus mampu awal dan 

akhir, harus mampu menggambarkan kepentingan internal dan eksternal, harus 

mampu mengakomodasi unit berbasis biaya dan bukan biaya, harus mencakup 

aspek kuantitatif dan kualitatif. 

Faktor-faktor penyebab kinerja usaha menjadi baik, terdiri dari: tercapainya 

tujuan – tujuan perusahaan atau usaha (Firm’s Goals), keterampilan atau 

keahlian manajemen atau manajer (Management Skill), kemampuan pengusaha 

(Entrepreneur’s ability), dan faktor-faktor lainnya (Lambing, 2003:60).   

Secara umum kinerja usaha dibentuk atau dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, yaitu melakukan penjualan barang 

atau jasa, memperoleh keuntungan, sehingga dapat meningkatkan hartanya 

(Steiner, 2000:7). Kemampuan perusahaan ditunjang oleh kemampuan 

manajerial manajemen perusahaan, dan fihak lain yang menunjang atau terkait 

dengan kegiatan operasional manajemen dan perusahaan, serta fihak eksternal, 

beberapa diantaranya adalah: pemerintah, pemasok, masyarakat, dan lembaga 

keuangan.  

Akan tetapi, kinerja usaha atau perusahaan pada usaha kecil; selain dari 

beberapa faktor seperti tersebut di atas, invidu pemilik perusahaan sangat 

dominan mempengaruhi kinerja usaha. Hal tersebut karena karakteristik khusus 

dalam manajemen usaha kecil: semua wilayah kerja dalam usaha kecil; wilayah 

kerja perusahaan, manajemen; dapat dijangkau atau dimasuki oleh invidu pemilik 

usaha kecil (Vernon, 1981:140–143). 
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Perusahaan melakukan kegiatan bisnis bertujuan untuk memproduksi dan 

menjual barang atau jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan 

perusahaan atau usaha, diukur dari kemampuannya mencapai tujuannya  yaitu 

memproduksi dan menjual barang dan jasa (Lerner, 1989: 1-3). Efektifitas usaha 

merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi, yang diukur dengan jumlah dan 

hasil penjualan yang dicapai  (Drucker dalam Stoner, 1996: 10). 

Perusahaan bisnis dapat tumbuh karena perusahaan dapat menjual barang 

atau jasa (Lambing, 2003:60). Hasil penjualan yang dicapai dalam hal ini dapat 

digunakan sebagai salah satu metode pengukuran kinerja internal sebagai suatu 

efek dari implementasi strategi diferensiasi fokus, dengan berfokus pada 

peningkatan penjualan suatu produk atau perbandingan yang muncul dari jilbab 

syar’I dan jilbab standar. 

Disisi lain, Pemerintah mempunyai peranan terhadap perkembangan 

bisnis (Lerner, 1986:12). Sehingga peranan pemerintah dalam hal ini Dinas UKM 

Kabupaten Gresik, dapat dikategorikan sebagai peningkatan kinerja eksternal, 

peningkatan tersebut antara lain adalah apresiasi dari pihak Dinas untuk 

memotivasi dan apresiasi produk atau karya dalam bentuk UKM award. Peran 

lain yang juga berkontribusi pada kinerja bisnis UKM dalah bantuan alat produksi 

yang membantu para pebisnis meningkatkan produktivitasnya. 

Berdasarkan makna pada setiap atribut tema yang menjelaskan tentang 

kinerja bisnis pada UKM jilbab tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kinerja 

adalah bagian dari cara mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan strategi 

yang dipilih. Implementasi strategi diferensiasi-fokus melalui pengembangan 

produk, pengembangan pasar dan inovasi pada Faiz Collection terbukti memiliki 
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efek positif berupa kenaikan jumlah penjualan jilbab yang signifikan, hal tersebut 

dapat diketutahui dari perbandingan jumlah penjulan jilbab yang berjumlah 2:1 

dengan jilbab syar’i yang lebih tinggi, lebih detail tentang gambaran kinerja yang 

mengalami kenaikan signifikan oleh Faiz Collection, dapat dilihat pada Gambar 

1.1 dibawah ini.  

 

Gambar 1.1. Grafik Penjualan Faiz Collection 

 

Gambar 1.1 diatas, mengindikasikan bahwa saat ini Faiz Collection 

memiliki kinerja dengan implementasi strategi yang baik, melalui strategi yang 

jelas dan terarah serta kepekaan terhadap perubahan lingkungan eksternal yang 

dilakukannya. Keberhasilan kinerja tersebut juga yang tidak lepas dari peran dari 

pemerintah yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 

di Kabupaten Gresik dalam bentuk fasilitasi dan bantuan alat serta dorongan 

yang berupa UKM Award sebagai motivasi dari UKM jilbab untuk terus 

mengembangkan bisnisnya. 
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5.1.6 Proposisi Perubahan Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus dan 

Efeknya terhadap Kinerja Bisnis Dipengaruhi oleh Nilai-Nilai 

Perubahan Budaya Berjilbab 

5.1.6.1 Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus 

Implementasi strategi merupakan suatu kesatuan dalam proses 

manajemen strategi. Pengamatan lingkungan eksternal juga merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari manajemen strategi, sebagai umpan balik yang saling 

mempengaruhi. Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai yang diyakini dan 

berusaha dilaksanakan oleh suatu perusahaan, termasuk juga bisnis kecil. 

Bisnis kecil biasanya hanya memiliki sedikit produk, basis pelanggan yang 

lebih jelas (dan biasanya sedikit), dan daerah geografis tertentu. Pemilik bisnis 

kecil juga mempertahankan hubungan dekat dengan pelanggannya, yang 

memungkinkannya mendeteksi pergeseran dalam keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. Oleh sebab itu, perencanaan strategis seharusnya lebih alamiah 

pada bisnis kecil daripada bisnis besar (Prawirokusumo, 2010:164). Kemampuan 

perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik individu manajer (Lambing, 2003: 25 – 

30). Hal tersebut karena kegiatan manajemen pada usaha kecil dikelolah 

langsung atau sendiri oleh pemilik atau usaha kecil. 

Suatu usaha dikatagorikan atau dikatakan sebagai usaha kecil apabila 

memenuhi dua kriteria atau karakterisitik dari beberapa kriteria atau karakteristik 

yang ada, yaitu: manajemennya independen, umumnya manajernya adalah 

pemiliknya, modalnya dipenuhi atau dibentuk dari pribadi atau kelompok kecil, 

daerah operasinya lokal, ukuran usahanya relatif kecil (Vernon, 1981: 139). 
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Karakteristik individu manajer meliputi kewirausahaan atau jiwa 

wirausaha, pengalaman, pendidikan, umur, dan budaya (Hisrich, 1998: 70 - 75). 

Selain itu, faktor individu manajer pengusaha juga dipengaruhi oleh keterkaitan 

dalam masyarakat, dan kombinasi beberapa faktor (Lambing, 2003: 25).  

Dilihat dari perangkat manajemennya, Lambing (2000: 43) 

mengemukakan bahwa control atau pengawasan pada usaha kecil biasanya 

informal. Apabila hanya terdapat beberapa karyawan, deskripsi pekerjaan dan 

segala aturan lebih baik secara tidak tertulis sebab wirausahawan mudah 

mengontrol usahanya. Banyak wirausahawan yang cenderung menggunakan 

manajemen mikro dalam usahanya. Sulaeman (1988-1989:43) mengemukakan 

beberapa ciri pekerjaan manajerial usaha kecil dan menengah yang dikutip dari 

beberapa hasil studi yang dilakukan Porter (1963), Mintzberg (1973), Clifford 

(1976), dan Scott (1973). Ciri-ciri tersebut adalah: 

“No training, job is directly important, challenging, satisfying, less formal 
work, much operating, mixed works, direct contact, informal 
communication, and much more telephone, sales less than $200 million, 
earning/share is low, less diversified production, less conservative 
financing method, and market position is weak, more operational, routine 
work, authoritarian, short term thinking, and operating orientation”. 
 

Meskipun dinilai sebagai bisnis kecil, faktanya ia telah menciptakan dua 

pertiga dari 20 juta lebih pekerjaan baru netto dalam perekonomian Amerika 

Serikat sejak awal tahun 1970 (Zimmerer, 2002: 22). Perusahaan kecil tidak 

hanya menciptakan kerja, melainkan juga menanggung beratnya melatih 

karyawan. Penelitian oleh Small Business Administration menyimpulkan bahwa 

bisnis kecil merupakan pemimpin dalam memberikan pelatihan dan peluang 

kemajuan pada karyawan bisnis kecil dibandingkan perusahaan besar. Meskipun 
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program pelatihan cenderung tidak resmi, dilakukan di dalam perusahaan sambil 

bekerja, perusahaan-perusahaan kecil mengajarkan keterampilan-keterampilan 

yang sangat berharga, dari cara menulis surat sampai pemakaian computer. 

Dalam penelitian lain mengenai inovasi-inovasi teknologi terpenting yang 

diperkenalkan ke dalam pasar Amerika, didapatkan bahwa rata-rata perusahaan 

kecil menyumbangkan inovasi per karyawan 20 persen lebih banyak 

dibandingkan perusahaan besar. 

Manajemen strategi pada usaha kecil, tergolong sebagai strategi 

fungsional, hal tersebut dikarenakan pada perusahaan kecil, pemisahan 

organisasi kurang jelas, sehingga strategi bisnis akan sama dengan strategi 

fungsional. Strategi fungsional adalah memaksimalkan produktivitas sumber 

daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan 

atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif (Hunger dan Wheelen, 2003:262). 

Pada batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan, strategi fungsional 

menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari tiap fungsi untuk 

meningkatkan kinerja. Bisa dikatakan, strategi fungsional menerjemahkan 

pemikiran (strategi utama) menjadi tindakan, yang dirancang untuk mencapai 

suatu tujuan jangka pendek untuk mendukung strategi bisnis dan membantu 

mencapai tujuan strategis (Pearce dan Robinson, 2016). 

Pada penentuan strategi fungsional, manajer strategis harus (1) 

mengindentifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis, (2) memastikan 

bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh, dan (3) mengelola 

kompetensi-kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif 
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yang telah tercipta. Selanjutnya Hunger dan Wheelen (2003) dan Pearce dan 

Robinson (2016) membagi strategi fungsional menjadi lima strategi yaitu:  

a. Strategi Pemasaran 

Peran dari fungsi pemasaran adalah untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan menghasilkan penjualan yang menguntungkan atas produk/ jasa bisnis 

pada target pasarnya, fungsi pemasaran mengarahkan para manajer penjualan 

dan pemasaran dalam menetapkan siapa yang akan menjual apa, di mana, 

kepada siapa, dalam jumlah berapa, dan bagaimana. 

Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu bagian dari strategi 

pemasaran, dengan memanfaatkan strategi tersebut suatu perusahaan atau unit 

bisnis dapat merebut pangsa pasar yang lebih besar dari pangsa pasar saat ini, 

yaitu melalui penyerapan pasar (market saturation) dan penetrasi pasar (market 

penetration).  Sedangkan melalui strategi pengembangan produk, perusahaan 

atau unit bisnis dapat mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah 

ada, atau mengembangkan produk baru untuk pasar baru. 

Beberapa strategi pemasaran lain ada dalam kategori pasar, lini produk, 

distribusi penetapan harga dan kredit, dan iklan serta promosi. Di bawah kategori 

iklan dan promosi, misalnya, perusahaan atau unit bisnis dapat memilih antara 

strategi pemasaran “tarik” atau “dorong” (pull and push strategy). Promosi 

perdagangan termasuk potongan harga, penawaran khusus dalam toko, dan 

kuota iklan yang dirancang untuk mendorong produk melalui sistem distribusi. 

Strategi pemasaran yang lain berkaitan dengan masalah distribusi dan 

penetapan harga.  
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Ketika menetapkan harga untuk sebuah produk baru, perusahaan atau 

unit bisnis dapat mengikuti salah satu strategi. Untuk pionir produk baru, skim 

pricing memberikan peluang untuk menyaring kurva permintaan dari puncak 

ketika produk masih terbilang baru dan pesaing sedikit. Kebalikannya, 

penetration pricing mencoba mempercepat perkembangan pasar dan 

menawarkan kepada pionir suatu peluang dengan memanfaatkan kurva 

pengalaman untuk mendapatkan pangsa pasar dan mendominasi industri. 

Tergantung pada tujuan dan strategi perusahaan atau unit bisnis, pilihan-pilihan 

tersebut memang diminati oleh perusahaan atau unit bisnis tertentu.  

b. Strategi Keuangan 

Tujuan strategi keuangan adalah untuk menyediakan struktur finansial 

perusahaan dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan umumnya. Strategi 

keuangan menguji pengaruh keuangan terhadap pilihan-pilihan strategi 

perusahaan atau unit bisnis dan mengidentifikasi tindakan finansial yang terbaik. 

Strategi keuangan juga menyediakan keunggulan kompetitif melalui biaya 

pendanaan yang lebih rendah dan kemampuan fleksibel untuk memperbesar 

modal untuk mendukung strategi bisnis. Strategi finansial biasanya berusaha 

memaksimalkan nilai finansial sebuah perusahaan.   

Kerangka waktu untuk strategi keuangan dalam bidang keuangan 

bervariasi, strategi keuangan dalam jangka waktu yang lebih panjang memandu 

para manajer keuangan untuk dalam bidang investasi modal jangka panjang, 

pendanaan kembali utang, alokasi deviden, dan peningkatan modal, sedangkan 

strategi keuangan jangka pendek meliputi pengelolaan asset dan  manajemen 

modal kerja. 
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c. Strategi Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada teknologi untuk 

keberhasilan mereka, semakin memperhatikan perkembangan strategi R&D yang 

melengkapi strategi tingkat bisnis. Salah satu dari berbagai pilihan R&D adalah 

menjadi pemimpin atau pengikut. Sebuah pendekatan baru untuk R&D adalah 

inovasi terbuka, di mana perusahaan menggunakan aliansi dan koneksi dengan 

perusahaan, pemerintah, laboratorium akademik, dan bahkan konsumen untuk 

mengembangkan produk baru  dan proses.  

d. Strategi Operasi  

Strategi operasi menentukan bagaimana dan di mana sebuah produk 

atau jasa dibuat, tingkat integrasi vertikal yang dibutuhkan, dan penyebaran 

sumber daya fisik yang diperlukan, dan hubungan dengan pemasok yang 

diinginkan. Untuk memulai, strategi pemanufakturan perusahaan akan 

dipengaruhi oleh siklus hidup produk atau proses. Strategi operasi juga harus 

berkaitan dengan tingkat optimal teknologi yang harus digunakan perusahaan 

dalam proses operasinya.  

Manajemen produksi/ operasi (MPO) adalah fungsi utama dari organisasi, 

fungsi tersebut mengkonversi input (bahan baku, persediaan, mesin dan orang) 

menjadi output dengan nilai yang diperkaya. Fungsi MPO mengarahkan 

keputusan mengenai keseimbangan optimal antara input investasi dan output 

produksi/ operasi serta lokasi, desain fasilitas dan perencanaan proses dalam 

jangka pendek. 
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e. Strategi Sumber Daya Manusia 

Strategi Sumber Daya Manusia membantu keberhasilan jangka panjang 

pengembangan calon-calon manajer dan karyawan yang kompeten, penciptaan 

suatu sistem untuk mengelola kompensasi atau peraturan, dan memandu 

utilisasi yang efektif atas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan jangka 

pendek perusahaan maupun kepuasan serta pengembangan karyawan. Dalam 

tujuan jangka pendek strategi SDM berguna dalam bidang-bidang seperti 

rekrutmen, seleksi, dan orientasi sebaliknya komponen pengembangan karir, dan 

pelatihan memandu tindakan yang diambil oleh karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia di masa depan dari strategi bisnis secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka mengacu pada model manajemen 

strategi Pearce dan Robinson, seorang individu dengan jiwa wirausaha yang 

dimiliki harus mampu membuat analisis dan pilihan strategis, yang menjadi 

sasaran tujuannya, baik itu jangka panjang maupun tahunan. Terutama sasaran 

jangka panjang yang menjadi acuan dalam bertindak, ia harus mempunyai nilai-

nilai yang dipegang teguh untuk mempertahankan keunggulan bersaing yang 

menjadi ciri khasnya. Hal ini yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja bisnis dari suatu perusahaan atau usaha kecil. 

Pengembangan sebuah rencana strategis bersifat kritis dalam 

menciptakan keunggulan bersaing (competitive advantage) bagi bisnis kecil. 

Keunggulan bersaing adalah kumpulan faktor-faktor yang membedakan suatu 

perusahaan dari pesaingnya dan memberikannya posisi yang unik dalam pasar. 

Pembangunan keunggulan bersaing merupakan hasil dari pemikiran strategis, 
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dan wirausahawan yang berhasil adalah ahli dalam berpikir strategis 

(Prawirokusumo, 2010:164). 

Pada jilbab yang menjadi penelitian ini, strategi fungsional yang 

menerjemahkan pemikiran (strategi utama) dari strategi generik diferensiasi-

fokus menjadi tindakan, dirancang untuk mencapai suatu tujuan jangka pendek 

pada Faiz Collection adalah (1) strategi pemasaran melalui pengembangan 

produk dan pengembangan pasar, dan (2) strategi penelitian dan pengembangan 

melalui inovasi. Keduanya dipilih berlandaskan nilai-nilai yang terdapat pada 

budaya berjilbab yang saat sedang mengalami perubahan dari para pengguna 

yang mengalami perubahan kebutuhan juga. Nilai-nilai yang terintegrasi dalam 

strategi tersebut adalah (1) Nilai budaya, yang terbentuk dalam atribut (a) sistem 

religi/ kepercayaan, (b) sistem organisasi sosial, dan (b) sistem pengetahuan.  (2) 

Nilai jilbab, yang terbentuk dalam atribut (a) sistem religi/ kepercayaan, (b) norma 

masyarakat, (c) persyaratan, dan (c) manfaat. (3) Nilai bisnis, yang terbentuk 

dalam atribut: (a) nilai konsumen, dan (b) nilai produsen. Untuk membantu 

mencapai tujuan strategis dalam menciptakan keunggulan bersaing (competitive 

advantage), yang bersumber dari nilai-nilai yang dapat digunakan oleh individu 

manajer dalam menyesuaikan kebutuhan konsumen, sebagai salah satu umpan 

balik dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi strategi. 

Strategi diferensiasi-fokus adalah strategi yang berpusat pada 

kemampuan untuk memahami keinginan pembeli dengan memusatkan pada 

kelompok pembeli, segmen lini produk atau pasar geografis tertentu. 

Berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat pada jilbab yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka Faiz Collection mengaplikasikan nilai yang diinginkan dan 
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diharapkan pembeli dengan menyerahkan produk sesuai dengan keinginan serta 

harga yang pantas untuk menciptakan sekelompok pelanggan setia meskipun 

dalam cakupan kecil. 

Implementasi strategi, sangat membutuhkan komitmen serta kerjasama 

dari seluruh unit, tingkat dan anggota perusahaan tanpa terkecuali usaha kecil, 

sehingga organisasi dapat berhasil dan tercapai kinerja terbaik. Supaya 

pelaksanaan strategi dapat berhasil, maka manajer atau dalam hal ini pemilik 

usaha kecil jilbab Faiz Collection harus hati-hati dan cermat dalam 

menerjemahkan strategi ke dalam pelaksanaannya. Terutama jilbab sebagai 

kebutuhan mayoritas muslimah di Indonesia, yang saat sedang mengalami 

perubahan dalam tren mode yang dipengaruhi nilai-nilai, sehingga dibutuhkan 

analisis lingkungan secara cermat. 

Analisis lingkungan yang merupakan bagian dari implementasi strategi 

diferensiasi-fokus yang pertama adalah analisis lingkungan industri atau 

eksternal perusahaan yang berasal dari sektor pelanggan/ pembeli. Faiz 

Collection yang menargetkan kelas konsumen dari menengah ke atas, dengan 

penjualan sistem grosir dan eceran, melakukan analisis terhadap sektor 

pelanggan/ pembeli dalam implementasi strateginya yang terdiri dari faktor: 

identitas pembeli, demografi yang menciptakan perubahan dalam golongan-

golongan konsumen tertentu dan lokasi geografi pasar. Faktor Identitas pembeli 

terdiri dari konsumen pengguna langsung, pedagang eceran/ pedagang besar 

dan pembeli industri, dan atau institusi. Melalui identifikasi sifat konsumen dan 

kegunaan mereka, untuk menghindari ancaman kehilangan konsumen dan untuk 
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menemukan atau menciptakan peluang menemukan konsumen baru atau 

menjual lebih banyak pada konsumen yang sudah ada.  

Pada awal pembuatan usaha jilbab, sektor pelanggan/ pembeli yang ingin 

dikuasai oleh Faiz Collection, adalah pelanggan dari kalangan pelajar dengan 

membuat jilbab segi empat yang saat itu belum banyak disediakan sebagai 

seragam sekolah dan menjadi kewajiban bagi beberapa pelajar muslimah di 

sekolah umum maupun religi (madrasah) di Kabupaten Gresik. Namun karena 

dibutuhkan sebagai seragam yang kebutuhannya minimal satu tahun sekali, 

maka Faiz Collection menemukan peluang dari konsumen baru yang berasal dari 

ibu-ibu muslimah yang lebih sering berganti dalam pemakaian jilbab, melalui 

pembuatan produk jilbab langsung pakai ukuran standar, dengan berbagai 

variasi model. 

Faktor demografi adalah faktor yang mempengaruhi pemasaran barang 

untuk industri yang berbeda, sehingga para ekonom dan ahli pemasaran 

menganggapnya sebagai kebutuhan pokok. Faiz Collection yang berlokasi di 

Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik cenderung mengalami dampak dari 

perubahan demografi tersebut, hal ini karena Gresik sebagai kota industri yang 

sedang berkembang dan banyak pendatang tanpa terkecuali perempuan yang 

memakai jilbab, sehingga permintaan terhadap jilbab sebagai kebutuhan juga 

mengalami perubahan. Termasuk juga dari segi produk dan model yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pekerja, yang cenderung ingin sederhana dan 

sudah menjadi ciri khas dari Faiz Collection seperti yang tercantum dalam logo 

mereknya. 
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Sedangkan faktor geografi, adalah faktor yang berkaitan dengan upaya 

melihat ancaman dan peluang. Lokasi Faiz Collection yang berada di Kecamatan 

Manyar, merupakan lokasi yang strategis karena berada di tengah kota dan 

dikelilingi banyak industri yang menjadi lokasi pengembangan sektor ekonomi 

dari Kabupaten Gresik. 

Analisis lingkungan yang merupakan bagian dari implementasi strategi 

diferensiasi-fokus yang kedua adalah analisis lingkungan internal perusahaan 

yang berasal dari strategi pemasaran serta strategi penelitian dan 

pengembangan. 

Strategi pemasaran merupakan pernyataan pokok mengenai dampak 

yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar sasaran 

tertentu. Faiz Collection yang menerapkan strategi diferensi-fokus maka dalam 

strategi pemasarannya telah menerapkan beberapa kegiatan. Salah satunya 

adalah mengidentifikasi dan manajemen peluang.  

Identifikasi dan manajemen peluang pasar ditujukan untuk melakukan 

segmentasi pasar dan analisis lintas budaya, dalam upaya mengetahui 

“kebutuhan dan keinginan konsumen” yang memungkinkan dapat dilayani oleh 

Faiz Collection secara lebih memuaskan dibanding para pesaing dan dapat 

menjadi ancaman dalam pelaksanaan strategi. Mengacu pada atribut tema dan 

makna dari masing-masing nilai: nilai budaya, nilai jilbab dan nilai bisnis yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, maka proses yang dilakukan oleh Faiz Collection 

adalah sebagai berikut: 

1) Mencari peluang yang sudah ada, yakni mengindentifikasi pangsa pasar 

yang dilalaikan, atau dilayani secara buruk oleh pesaing (strategi penetrasi 
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pasar). Implementasinya: memberikan layanan tambahan custom jilbab 

dengan ketentuan dari Faiz Collection. 

2) Peluang yang diciptakan, dengan mencari dan membangun relung-relung 

pasar produk baru. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki produk, mengubah 

produk secara besar-besaran, dan mengenalkan produk baru (strategi 

pengembangan produk). Implementasinya: menambah produk jilbab, selain 

jilbab standar dengan memproduksi jilbab syar’i. 

3) Mengembangkan kreativitas produk dan pasar dengan melakukan 

penyempurnaan dan modifikasi produk untuk mengembangkan pasar. 

(strategi pengembangan pasar). Implementasinya: menambah konsumen 

dari teman ketika di pondok pesantren yang terhubung kembali melalui acara 

reuni sebagai tempat promosi penjualan jilbab. 

4) Menyesuaikan dan atau mengubah selera pelanggan, dengan berusaha 

memenuhi selera konsumen dan mengubah selera konsumen untuk 

mengkonsumsi produk-produk yang lebih memuaskan (strategi diferensiasi-

fokus). Implementasinya: membuat produk jilbab syar’i dan jilbab standar. 

Strategi penelitian dan pengembangan dapat merupakan keunggulan 

bersaing, hal ini dikarenakan riset dan pengembangan memiliki fungsi: 

1) Menciptakan produk baru atau produk yang ditingkatkan dari segi model, 

fungsi, manfaat yang dapat diperoleh, dan lainnya sehingga mampu 

dipasarkan. 

2) Untuk meningkatkan efisiensi proses operasional perusahaan sehingga 

mampu mencapai keunggulan biaya yang dapat memperbaiki kebijakan laba 

dan margin laba. 
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Penelitian dan pengembangan juga merupakan usaha inovasi, yaitu 

penerapan secara efektif konsep-konsep maupun hasil pemikiran baru, bukan 

hanya penemuan (invention) saja (Reksohadiprojo, 1999). Berdasarkan informasi 

dari pernyataan informan dapat diketahui bahwa Faiz Collection dalam 

melakukan penelitian dan pengembangannya banyak bersumber dari media 

sosial seperti facebook dan lainnya dalam melakukan inovasi. 

Berdasarkan analisis diatas, maka adanya nilai-nilai tersebut yang 

mendasari perubahan dalam implementasi strategi diferensiasi-fokus melalui 

pengembangan produk, dan pengembangan pasar oleh pengusaha jilbab. Salah 

satu bentuk dari implementasi strategi tersebut adalah pembuatan produk yang 

berasal dari perubahan kebutuhan konsumen, yakni membuat jilbab syar’i yang 

sebelumnya tidak diproduksi atau hanya membuat jilbab standart. Hal tersebut 

terjadi karena terdapat perubahan nilai-nilai yang di ekspresikan oleh setiap 

masyarakat atau konsumen yang mayoritas bersumber dari atribut nilai yang 

dibentuk oleh sistem religi/ kepercayaan, sehingga dapat diajukan proposisi 

mayornya sebagai berikut: 

P1: Implementasi strategi diferensiasi-fokus terintegrasi dari: nilai bisnis 

yang berasal dari nilai konsumen dan nilai produsen, yang 

kemudian terefleksi dalam atribut (1) pengembangan produk, dan 

(2) pengembangan pasar. 

Hubungan yang terjalin antar atribut sebagai peranan perubahan budaya 

berjilbab dalam implementasi strategi diferensiasi-fokus Faiz Collection adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 5.1 Model Peranan Perubahan Nilai Berjilbab Syar’i dalam 
Implementasi Strategi Diferensiasi-Fokus 

Sumber: Olahan Peneliti (2018) 
 
 

5.1.6.2 Kinerja Bisnis 

Jika dari perspektif sejarah, sebagian besar penelitian tentang hubungan 

strategi bisnis-kinerja, didasarkan pada studi tentang perusahaan barat di negara 

maju, terutama Amerika Serikat (Jusoh dan Parnell, 2008).  

 Pengaruh strategi terhadap kinerja perusahaan menurut berbagai literatur 

tidak berdiri sendiri, namun dipengaruhi beberapa faktor kontinjensi baik internal 

maupun eksternal (Ginsberg dan Venkatraman, 1986; Lenz, 1981; Parnell et al, 

2000; Trovik dan McGivern, 1997). Secara spesisfik, DeSarbo et al (2005) dan 

Henderson dan Mitchell (1997) dalam Amirullah (2015) menyatakan bahwa 

pengaruh strategi terhadap kinerja perusahaan ditentukan oleh lingkungan dan 

kapabilitas. Salah satu pemikiran sentral dalam manajemen strategic 

menekankan bahwa strategi perusahaan yang dirumuskan untuk mencapai 

kinerja yang diinginkan harus memperhatikan dan menyesuaikan (fit) dengan 

perubahan lingkungan makro maupun lingkungan mikro (Ansoff, 1982; Bourgeois 

III, 1980; Dess dan Miller, 1993; Glueck dan Jauch, 1980; Porter, 1996). 

Penelitian kelompok strategis awal, mendukung penerapan tipologi Porter 

pada UKM (Chaganti et al., 1989; Dollinger dan Golden, 1992). Sementara 
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strategi yang dipilih dari usaha kecil dan menengah bervariasi, organisasi baru 

dan kecil biasanya menemukan keberhasilan terbesar mereka, dalam menyerang 

pasar khusus (yaitu orientasi fokus). Berdasarkan sumber daya mereka yang 

terbatas, banyak usaha kecil tidak punya pilihan selain menyerang pasar khusus, 

baik geografis, produk, atau layanan berbasis, yang menekankan pada 

kepemimpinan biaya atau diferensiasi (Watkins, 1986).  

UKM yang mencoba menyerang pasar yang luas, dengan strategi 

berbasis biaya atau diferensiasi, menghadapi persaingan terus-menerus dengan 

merek dan perusahaan besar yang mapan, menempatkan mereka pada posisi 

yang sangat merugikan. Selain orientasi fokus, UKM cenderung mengikuti pola 

kepemimpinan biaya-diferensiasi, yang sama dengan saingan mereka yang lebih 

besar (Wolff dan Pett, 2000).  

Tipologi strategi yang dikembangkan oleh Porter mendominasi literature 

manajemen strategi sebagai alat untuk menetapkan keanggotaan kelompok 

strategi pada tingkat bisnis. Menurut Porter (1990), ada 2 (dua) tipe keunggulan 

kompetitif, yaitu kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Kedua tipe tersebut 

menunjukkan apa yang disebut Porter sebagai strategi umum, sedangkan 

strategi umum ketiga merupakan bagian dari keduanya adalah strategi fokus. 

Kinerja merupakan hasil dari bisnis yang telah dilakukan wirausahawan 

pada masa lalu, dan digunakan sebagai alat pengukur prestasi kerja dengan 

menggunakan metode penilaian tertentu (Taman, 2011). Selanjutnya, Jauch dan 

Glueck (2000) menyatakan bahwa kinerja (performance) perusahaan dapat 

dilihat dari tingkat penjualan, tingkat keuntungan, pengembalian modal, tingkat 

turn over dan pangsa pasar yang diraihnya. Sehingga kinerja merujuk pada 
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tingkat pencapaian dalam periode waktu tertentu, yakni kinerja merupakan hal 

yang sangat menentukan dalam perkembangan dan kelangsungan hidup 

perusahaan.  

 Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai 

organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi yang dimaksud adalah 

efektivitas operasional organisasi baik dari manajerial maupun ekonomis 

operasional. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam 

menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai 

peringkat berapa prestasi keberhasilan atau bahkan kegagalannya. 

 Efektivitas kinerja dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) 

kemampuan untuk mempertahankan pelanggan; ukuran ini digunakan sebagai 

kualitas produk, kepuasan pelanggan, serta perilaku karyawan; (2) kemampuan 

untuk mengontrol pengeluaran operasional; ukuran ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki; (3) pertumbuhan total pendapatan; (4) 

return atas layanan yang diberikan; ukuran ini menunjukkan kemampuan untuk 

memenuhi harapan stakeholder (Kumar, et al., 1997). Selain itu, indikator kinerja 

perusahaan juga dapat dilihat dari aspek produksi, aspek keuangan dan kualitas 

produk yang dihasilkan (Lee dan Chang, 2001). 

 Fokus kajian tentang kinerja organisasi, dapat dilihat dari 2 (dua) hal: 

pertama, ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi yang menekankan pentingnya 

faktor-faktor pasar eksternal seperti posisi persaingan perusahaan dan kedua, 

adalah perspektif keorganisasian yang dibangun berdasarkan paradigm 

keperilakuan dan sosiologi serta kesesuaian dengan lingkungan, yang sama-

sama mempengaruhi kinerja organisasi tetapi besarnya pengaruh faktor-faktor 
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keorganisasian adalah dua kali dari pengaruh faktor-faktor ekonomi (Tvorik dan 

McGiven, 1997). 

 Besarnya pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor keorganisasian 

tersebut, juga ditemukan dalam bisnis jilbab yang dilakukan oleh Faiz Collection, 

yakni adanya peran dari perubahan berperilaku dari lingkungan eksternal 

terhadap perubahan implementasi strategi diferensiasi-fokus terutama perubahan 

dalam pengembangan  produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam 

penggunaan budaya jilbab yang beralih dari jilbab standar kepada jilbab syar’i, 

kemudian memberikan efek atau kontribusi internal kepada perusahaan berupa 

jumlah penjualan jilbab yang meningkat dua kali lipat dibandingkan penjualan 

pada jilbab standar, sehingga dari segi efektivitas kinerja yang berhubungan 

dengan perubahan dalam implementasi strategi, Faiz Collection mempunyai 

kemampuan untuk mempertahankan pelanggannya. 

 Pertumbuhan penjualan sebagai indikator dalam pengukuran kinerja juga 

dinyatakan oleh Barkham (1999) yang menegaskan bahwa pertumbuhan 

penjualan merupakan indikator kinerja yang sangat lazim dan telah menjadi 

konsensus sebagai ukuran dimensi pertumbuhan terbaik. Lebih lanjut, Wicklund 

(1999) menambahkan bahwa pertumbuhan dipicu oleh naiknya permintaan 

produk yang ditawarkan perusahaan yang berarti naiknya penjualan. 

 Selain itu, kinerja usaha dibentuk atau dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, yaitu melakukan penjualan barang 

atau jasa, memperoleh keuntungan, sehingga dapat meningkatkan hartanya. 

Kemampuan perusahaan ditunjang oleh kemampuan manajerial manajemen 

perusahaan, dan fihak lain yang menunjang atau terkait dengan kegiatan 
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operasional manajemen dan perusahaan, serta fihak eksternal, beberapa 

diantaranya adalah: pemerintah, pemasok, masyarakat, dan lembaga keuangan 

(Steiner, 2000:7). Akan tetapi, kinerja usaha atau perusahaan pada usaha kecil; 

selain dari beberapa faktor seperti tersebut di atas, invidu pemilik perusahaan 

sangat dominan mempengaruhi kinerja usaha. Hal ini didukung dengan 

pernyataan Vernon (1981:140–143) yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi 

oleh karena karakteristik khusus dalam manajemen usaha kecil: semua wilayah 

kerja dalam usaha kecil; wilayah kerja perusahaan, manajemen; dapat dijangkau 

atau dimasuki oleh invidu pemilik usaha kecil. 

Selain dari internal perusahaan, eksternal perusahaan juga memiliki efek 

dalam kinerja perusahaan, antara lain: pemerintah yang mempunyai peranan 

untuk mengatur dalam kegiatan dan keberhasilan bisnis (Lerner, 1986:12). 

Peranan Pemerintah dalam mempengaruhi bisnis, berupa: perlindungan 

Pemerintah, partner, penjaga keamanan, konsumen, pesaing, dan pengumpul 

pajak (Steinhoff, 1979:521–530).   

Peran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bisnis yang dijalankan 

oleh Faiz Collection adalah peran dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gresik dalam bentuk fasilitasi dan 

bantuan alat serta dorongan yang berupa UKM Award sebagai motivasi dari 

UKM jilbab untuk terus mengembangkan bisnisnya. Melalui peran tersebut, Faiz  

Collection terbantu dalam segi operasional produksi juga pernah beberapa kali 

mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan UKM Award sebagai salah satu 

prestasi yang diperoleh. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan proposisi mayornya 

sebagai berikut: 

P2: Efek Perubahan Implementasi strategi diferensiasi-fokus terhadap 

kinerja bisnis terfleksi dalam atribut: (1) peningkatan Internal, (2) 

peningkatan eksternal 

Hubungan yang terjalin antar atribut perubahan implementasi strategi 

diferensiasi-fokus terhadap kinerja bisnis UKM, dapat digambarkan dalam 

kerangka model berikut ini: 

 

 
Gambar 5.2 Model Efek Perubahan Implementasi Strategi Diferensiasi-

Fokus Terhadap Kinerja Bisnis  
Sumber: Olahan Peneliti (2018) 

 
 
 

5.2 Temuan Penelitian 

Makna yang diperoleh dari hasil analisis tentang adanya peran dalam 

perubahan budaya berjilbab dimasyarakat adalah makna-makna yang bersumber 

dari nilai-nilai yang terdapat pada jilbab. Nilai-nilai tersebut terdiri dari: (1) Nilai 

budaya; (2) Nilai jilbab; (3) Nilai Bisnis, yang terintegrasi dalam implementasi 

strategi diferensiasi-fokus dan memiliki efek terhadap kinerja bisnis UKM jilbab 

Faiz Collection.  
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Pertama adalah nilai budaya, hasil analisis menunjukkan bahwa saat ini 

terjadi perubahan pada nilai berjilbab syar’i di masyarakat yang tercermin dalam 

beberapa atribut pada penjelasan sebelumnya (nilai konsumen), dalam hal 

perubahan nilai tersebut memiliki peran bagi seorang pebisnis jilbab dalam 

menentukan kegiatan produksi dan bisnisnya (nilai produsen). Pada tinjauan 

manajemen strategi, perubahan budaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

perubahan lingkungan eksternal yang dapat berfungsi sebagai masukan (input) 

dalam membuat dan/atau mengaplikasikan strategi yang dipilih, yakni Faiz 

Collection dalam strategi diferensiasi-fokusnya melalui pengembangan produk, 

dan pengembangan pasar sebagai upaya mempertahankan konsumen 

(perbedaan dan perubahan kebutuhan) yang menjadi fokusnya. 

Nilai kedua adalah nilai jilbab, hasil analisis menunjukkan makna pada 

setiap atribut tema yang menjelaskan tentang beberapa norma pada nilai jilbab 

dipenjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa jilbab sebagai identitas 

seorang muslimah, dalam penggunaannya tidak bisa sembarangan karena ada 

aturan syari’at yang juga sesuai dengan norma masyarakat, memiliki batasan-

batasan tertentu agar diperoleh manfaat yang dijanjikan, terutama karena Islam 

sangat menghormati dan menjunjung tinggi kedudukan perempuan yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Pada tinjauan manajemen strategi dan proses bisnis, norma pada nilai 

jilbab tersebut dapat berfungsi sebagai masukan (input) internal yang membatasi 

dan mengarahkan dalam setiap produk jilbab atau dalam hal ini norma tersebut 

harus dimiliki oleh seorang pebisnis jilbab sejak awal memulai bisnis jilbab yang 

tercermin dalam visi dan misinya. Hal tersebut terutama karena jilbab tidak hanya 



206 

 

sebagai komoditi atau kebutuhan yang bernilai bisnis namun juga bernilai religi, 

sehingga setiap produk dapat mencerminkan nilai-nilai dan makna-makna yang 

diekspresikan oleh pemakainya. 

Nilai ketiga yang terdapat pada jilbab adalah nilai bisnis, hasil analisis 

menunjukkan makna pada setiap atribut tema yang menjelaskan tentang 

beberapa nilai bisnis pada jilbab dipenjelasan sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa bisnis pada jilbab merupakan bisnis dengan kebutuhan yang tinggi oleh 

konsumen, hal tersebut dikarenakan jilbab tidak hanya sebagai kebutuhan pokok 

(pakaian/ fashion) namun sebagai kebutuhan religi, sehingga pada masyarakat 

Indonesia yang mayoritas adalah Islam, maka jumlah konsumen yang 

membutuhkan jilbab juga lebih banyak.  

Namun jika dilihat dalam tinjauan manajemen strategi, kebutuhan 

konsumen terutama yang mengalami perubahan dari tinjauan makna yang 

diperoleh, maka seorang pebisnis harus dapat membaca tren kebutuhan yang 

banyak dipilih oleh konsumennya berkaitan dengan kegiatan produksi, agar 

setiap produk tidak ketinggalan mode dan tidak kalah dengan pesaingnya, hal ini 

dibutuhkan untuk menghindari resiko barang tidak terjual dipasaran dan 

kemungkinan kerugian yang ditimbulkan, termasuk juga dalam kegiatan distribusi 

barang jadi dengan meningkatkan kecepatan dalam pelayanan kepada 

pelanggan atau konsumen yang menjadi fokus dari Faiz Collection. 

Jilbab pada prakteknya di Indonesia, juga digunakan karena adanya 

kesadaran diri, keyakinan dan pengaruh lingkungan, seperti keluarga dan teman 

(Ristinova, 2016). Selain itu, Jilbab adalah simbol ketaqwaan, menimbulkan 
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perasaan nyaman, simbol keanggunan, dan simbol kemoderenan (Istiqomah, 

2013). 

Adanya makna-makna dan nilai-nilai dari praktek penggunaan jilbab yang 

diperoleh dari informan, pengguna, penelitian sebelumnya dan aspek teoritis 

tersebut, terintegrasi dalam implementasi strategi diferensiasi-fokus dan 

mempunyai peran dalam setiap strategi utama yang dilakukan oleh Faiz 

Collection untuk mencapai tujuan jangka pendeknya melalui pengembangan 

produk, dan pengembangan pasar. Hal ini yang kemudian dalam penelitian, 

ditemukannya hubungan antara strategi terhadap kinerja bisnis yang dilakukan, 

dan belum ditemukan pada penelitian lainnya. 

Selain itu, jilbab merupakan produk budaya bagi negara Indonesia. Hal 

tersebut tidak lain karena negara Indonesia, merupakan negara dengan jumlah 

penduduk mayoritas Islam (muslimah) terbanyak, sehingga sebagai suatu produk 

budaya yang berkaitan dengan sistem kepercayaan/ religi, terdapat nilai-nilai dan 

makna yang berusaha diekspresikan oleh setiap pemakainya. Selain sebagai 

produk budaya, jilbab juga memiliki nilai bisnis yang tinggi. Berusaha 

menggabungkan antara bisnis dan budaya tersebut, maka penelitian ini dapat 

diharapkan mempunyai kelebihan dan manfaat tersendiri. 

 Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Faiz Collection sebagai 

UKM yang sudah berdiri selama 20 tahun, memilih menggunakan strategi 

diferensiasi-fokus. Hal tersebut dilakukan karena sumber daya yang dimiliki 

masih sangat terbatas, sehingga untuk mempertahankan pasar yang sudah ada 

(fokus), ia tidak punya pilihan selain menyerang pasar khusus, baik geografis, 

produk, atau layanan berbasis, yang menekankan pada diferensiasi. 
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 Pada hasil penelitian juga diketahui bahwa dalam mengimplementasikan 

strategi diferensiasi-fokus, Faiz Collection menggunakan, pengembangan produk 

pengembangan pasar, dan inovasi. Pengembangan dan inovasi yang dimaksud 

adalah dengan membuat suatu produk jilbab syar’i, yang sejak tahun 3 (tiga) 

tahun terakhir yakni 2015-2017 banyak diminati oleh konsumen. Pergeseran 

kebutuhan yang berganti kepada jilbab syar’i tersebut, menyiratkan bahwa saat 

ini terdapat suatu pergeseran budaya yang mengarah kepada membangun 

peradaban yang lebih mencerminkan akhlak, perilaku dan nilai yang berdasarkan 

pada ajaran Islam yang lurus. 

 Latar belakang pendidikan agama dari pemilik bisnis Faiz Collection, juga 

diketahui tidak banyak mempengaruhi dalam membuat produk yang dihasilkan, 

hal tersebut karena pemilik cenderung mengikuti tren pasar, sehingga nilai yang 

lebih mempengaruhi strategi diferensiasi-fokus adalah nilai budaya dengan 

atribut dominan sistem kepercayaan/ religi yang belum ditemui pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan eksternal sebagai faktor yang sangat mempengaruhi 

kelangsungan bisnis dan memberikan efek pada kinerja bisnis dari UKM jilbab 

Faiz Collection. 

 

5.3 Kontribusi Penelitian 

5.3.1 Kontribusi Teoritis 

Kontribusi dari sisi teoritis adalah temuan penelitian yang memperkaya 

khasanah model implementasi strategi dan kinerja bisnis, khususnya peranan 

perubahan budaya berjilbab dengan menambah nilai-nilai tertentu sebagai suatu 
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langka dalam membangun suatu peradaban yang sesuai dengan ajaran agama 

Islam yang lurus. 

Unsur yang mempunyai nilai tambah dan kaya makna dari peranan 

perubahan budaya berjilbab dalam implementasi strategi dan efeknya pada 

kinerja bisnis pada UKM jilbab di Kabupaten Gresik ini adalah adanya makna 

membangun peradaban dengan menggunakan jilbab syar’i yang saat ini sedang 

terjadi di masyarakat Indonesia. Adanya makna membangun peradaban dalam 

konteks peranan perubahan budaya, implementasi strategi dan kinerja ini belum 

diperoleh pada beberapa penelitian sebelumnya. Terutama jilbab sebagai 

identitas seorang muslimah, bukan hanya sebagai tren fashion atau mode 

semata, namun banyak nilai dan makna yang terkandung didalamnya. 

Nilai yang membangun dan berperan dalam pemakaian jilbab adalah 

nilai-nilai yang harus mampu terintegrasi dalam setiap implementasi strategi, 

yang sebaiknya dimulai dari perencanaan sebuah strategi dengan melakukan 

analisis lingkungan internal dan eksternal untuk memudahkan dalam 

pelaksanaan strategi utama agar tercapai tujuan-tujuan jangka pendek. Nilai 

yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan jilbab ini, adalah (1) nilai 

budaya, berkaitan dengan perilaku kecenderungan atau mayoritas masyarakat 

Indonesia; (2) nilai jilbab, berkaitan dengan norma-norma yang mengaturnya; (3) 

nilai bisnis, berkaitan dengan peluang yang didasarkan pada kebutuhan 

konsumen. 

5.3.2 Kontribusi Praktis 

Kontribusi dari sisi praktis adalah temuan penelitian dapat dijadikan 

masukan oleh pebisnis jilbab, terutama Faiz Collection dalam melakukan 
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kebijakan untuk kemudian dilakukan evaluasi dan pengendalian dari 

implementasi strategi, supaya dicapai efek kinerja bisnis yang lebih baik.  

Meskipun saat ini kinerja yang dimiliki sudah baik, namun pemahaman 

lebih mendalam mengenai nilai-nilai dari 5 (lima) atribut yang berperan penting 

dalam implementasi strategi diferensiasi-fokus yang diperoleh dan dijelaskan 

dalam penelitian ini, akan memberikan arahan yang lebih baik dalam 

memantapkan langkah kedepan supaya kinerja UKM jilbab Faiz Collection selalu 

dan semakin naik setiap tahunnya. 

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian peranan perubahan budaya berjilbab, dalam implementasi 

strategi dan efeknya terhadap kinerja bisnis, pada usaha kecil Faiz Collection di 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini mempunyai keterbatasan, yaitu: hasil 

penelitian hanya berlaku bagi usaha kecil yang memproduksi 2 (dua) jenis jilbab, 

yakni jilbab syar’i dan jilbab standar sebagai bentuk aplikasi dari implementasi 

strategi generik diferensiasi-fokus yang dalam hal ini dilakukan melalui strategi 

utama pengembangan produk, pengembangan pasar dan inovasi untuk 

mencapai tujuan jangka pendek atau tahunan dari sebuah perusahaan. 

 

5.5 Rekomendasi untuk Penelitian Mendatang 

5.5.1 Rekomendasi Penelitian Kualitatif  

Penelitian kualitatif pada tema yang diteliti, sangat direkomendasikan 

untuk dilanjutkan, sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Temuan yang 

diperoleh bisa menjadi langkah awal dalam memahami peranan perubahan 



211 

 

budaya berjilbab di masyarakat berkaitan dengan implementasi strategi dan 

kinerja bisnis pada UKM. 

Temuan penelitian thesis ini, hanya sebagian kecil dari peranan 

perubahan budaya berjilbab di masyarakat. Terutama jilbab syar’i sebagai 

sesuatu yang bernilai dalam membangun suatu peradaban, maka penelitian lebih 

lanjut dengan informan dan lokasi penelitian yang lebih banyak dan luas sangat 

dianjurkan.  

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang 

digunakan pada penelitian ini, dapat digunakan untuk meneliti dan memahami 

lebih lanjut tentang peranan perubahan budaya berjilbab di masyarakat berkaitan 

dengan implementasi strategi dan kinerja bisnis pada UKM menggunakan 

pendekatan lainnya, misal: kebudayaan, interaksi simbolis atau etnometodologi. 

Pada penelitian selanjutnya, juga bisa menambahkan tema dan temuan 

baru dengan melanjutkan studi penelitian tentang jilbab syar’i. Penelitian 

diharapkan dapat mengumpulkan informasi lebih mendalam mengenai peranan 

perubahan budaya berjilbab dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi 

strategi bisnis agar penilaian terhadap kinerja menjadi lebih banyak, tidak hanya 

pada aspek penjualan. 

5.5.2 Rekomendasi Penelitian Kuantitatif 

Penelitian thesis ini masih terbatas pada kemampuan untuk 

mengungkapkan makna dan menemukan atribut yang menjadi faktor peranan 

perubahan budaya berjilbab dalam implementasi strategi dan efeknya terhadap 

kinerja bisnis jilbab. Penelitian thesis ini belum bisa menjawab pertanyaan 

mengenai indikator yang paling penting dan berkontribusi dominan pada peranan 
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perubahan budaya berjilbab dalam implementasi strategi dan efeknya terhadap 

kinerja bisnis jilbab. 

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu penelitian kuantitatif 

direkomendasikan untuk mengembangkan indikator-indikator yang mampu 

menngkuantifikasi dari makna-makna yang diperoleh dalam penelitian ini. Hal itu 

dikarenakan pada penelitian ini, masih pada tahap konseptual yang 

menggambarkan persepsi dari informan mengenai peranan perubahan budaya 

berjilbab dalam implementasi strategi dan efeknya terhadap kinerja bisnis jilbab. 

Sehingga pada penelitian kuantitatif, diharapkan makna-makna yang telah 

diperoleh pada penelitian ini dapat dikembangkan menjadi suatu variabel yang 

terukur. 

Pada penelitian berikutnya yang menggunakan metode kuantitatif, peneliti 

dapat menemukan dan mengidentifikasi indikator-indikator kuantitatif yang bisa 

digunakan untuk mengukur makna-makna yang telah diperoleh pada penelitian 

ini. Indikator-indikator yang dikembangkan, dapat dilakukan uji validitas dengan 

teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) atau teknik lain yang menunjang 

dalam penelitian kuantitatif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Makna perubahan budaya berjilbab adalah makna yang diperoleh dari 

informan pengguna jilbab berkaitan dengan nilai-nilai pada jilbab. Nilai 

pertama adalah nilai budaya; merupakan nilai yang bersumber dari 

perilaku kecenderungan atau mayoritas masyarakat Indonesia saat 

ini, nilai tersebut dibentuk oleh: (1) sistem religi/ kepercayaan, (2) 

sistem organisasi sosial, dan (3) sistem pengetahuan. Nilai kedua 

adalah nilai jilbab; merupakan nilai yang bersumber dari norma-norma 

dalam penggunaan jilbab, nilai tersebut dibentuk oleh: (1) sistem 

religi/ kepercayaan, (2) norma masyarakat, (3) persyaratan, dan (4) 

manfaat. Nilai ketiga adalah nilai bisnis; merupakan nilai yang 

bersumber dari peluang keberhasilan melakukan bisnis yang 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang tercermin dalam 

kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi, sehingga nilai bisnis 

dibentuk oleh: (1) nilai konsumen, dan (3) nilai produsen,. 

2. Adanya nilai-nilai tersebut yang mendasari perubahan dalam 

implementasi strategi diferensiasi-fokus melalui pengembangan 

produk, dan pengembangan pasar oleh pengusaha jilbab. Salah satu 

bentuk dari implementasi strategi tersebut adalah pembuatan produk 

yang berasal dari perubahan kebutuhan konsumen, yakni membuat 
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jilbab syar’i yang sebelumnya tidak diproduksi atau hanya membuat 

jilbab standart. Hal tersebut terjadi karena terdapat perubahan nilai-

nilai yang di ekspresikan oleh setiap masyarakat atau konsumen yang 

mayoritas bersumber dari atribut nilai yang dibentuk oleh sistem religi/ 

kepercayaan. Efek perubahan kebutuhan pada jilbab yang beralih 

pada jilbab syar’i terhadap kinerja bisnis, salah satu yang terlihat 

adalah pada meningkatnya jumlah penjualan yang mencapai 2 (dua) 

kali lebih banyak dibandingkan pada jilbab standart. 

 

6.2 Saran  

1. Untuk UKM Jilbab Faiz Collection di Kabupaten Gresik 

Diperlukan keterlibatan dan keaktifan dengan pihak eksternal untuk 

lebih meningkatkan kinerja penjualan, misalnya: mengikuti komunitas 

pebisnis jilbab, mengikuti forum atau organisasi kerohanian agar nilai-

nilai yang terkandung dalam jilbab dapat dipahami dengan baik dan 

teraplikasi dalam suatu produk yang sesuai syariat. Keikutsertaan 

dalam dengan forum-forum eksternal juga dapat digunakan sebagai 

media pemasaran yang lebih praktis. 

2. Untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Gresik 

Diperlukan program tambahan yang merangkul, melindungi dan 

membina UKM Jilbab di Kabupaten Gresik, hal tersebut karena saat 

ini jumlah pebisnis jilbab semakin bertambah namun kesulitan 

terhadap akses pemasaran dan bersaing di pasaran, sehingga 
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pembentukan tim-tim kerja yang langsung terjun ke seluruh wilayah 

Kabupaten Gresik sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan 

pembinaan seperti saat ini (mayoritas yang dibina adalah UKM 

daerah kota). 
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