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ABSTRAK
PERAN PERUSAHAAN ZOYA TERHADAP TINGKAT LOYALITAS
PELANGGAN BUSANA MUSLIM DI BANDAR LAMPUNG
Oleh :
Ayu Wulan Safitri
Perusahaan memiliki peran yang sangat penting terhadap daya beli konsumen.
Ketika konsumen pertama kali melakukan pembelian kemudian ia merasa puas
dengan produk yang dibelinya maka konsumen akan memberikan apresiasi yang baik
terhadap produk tersebut sehingga konsumen akan menjadi pelanggan setia
(Loyalitas) dan secara tidak langsung akan mengajak orang-orang disekitarnya untuk
membeli produk dengan merek yang sama. Selain itu loyalitas pelanggan memiliki
peran penting dalam sebuah perusahaan, mempertahanka mereka berarti
meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup
perusahaan, hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan
mempertahankan mereka.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidak percayaan peneliti
terhadap merek dalam mempertahankan tingkat pelanggan yang tinggi hanya karena
merek yang digunakan dalam suatu produk busana. Sedangkan Pada saat ini banyak
merek yang lain dengan kualitas yang bagus dan harga murah serta mengikuti trand
fashion saat ini.
Permasalahan ini adalah Bagaimana Peran Perusahaan Zoya Terhadap
Tingkat Loyalitas Pelanggan Busana Muslim di Bandar Lampung. Tujuan
dilakukanya penelitian ini adalah Untuk mengertahui peran prusahaan zoya terhadap
tingkat loyalitas pelanggan busana muslim di Bandar Lampung. Dengan
menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif
metode pengumpulan data yakni melalui wawancara, dokumentasi, observasi serta
analisis data, dengan jumlah populasi 111 dan jumlah sampel 17 orang yakni
pimpinan Zoya, karyawan dan pelanggan Zoya.
Peneliti ini menghasilkan beberapa temuan hasil analisis melalui interview
kepada kepala toko dan pegawai bahwa yang di terapkan oleh Zoya untuk
mempertahankan pelanggan yakni dengan cara pengecekan barang sebelum di pajang
atau diperjual belikan sehingga ketika pelanggan membeli tidak akan menemui
barang yang cacat, selalu memberikan perhatian khusus kepada para pelanggan
dengan selalu mengucapkan setiap hari kepada pelanggan yang sedang ulang tahun
serta memberikan diskon kepada pelangan, memberikan masukan kepada para
pelanggan tentang busana atau hijab mana yang bagus pelanggan gunakan sesuai
kebutuhan serta selalu ramah dan memberikan tempat yang aman, nyaman kepada
setiap pembeli. Peneliti juga melakukan interview kepada para pelanggan bahwa
kwalitas produk, harga, pelayanan, dan kenyamanan sangat berpengaruh terhadap
loyalitas pelanggan serta merek yang memiliki nilai dan ciri khas akan mampu
menarik perhatian dari pada pelanggan.
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MOTTO

                
    
Artinya : “Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian
untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian
takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari
tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS.
Al-A’raf 26)1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Mahkota Surabaya: Jakarta 2010), h. 206
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka penulis akan
memberikan penjelasan judul dengan tujuan untuk menghindari kesalahan
penafsiran terhadap pokok permasalahan ini. Adapun judul skripsi ini adalah
“Peran Perusahaan Zoya Terhadap Tingkat Loyalitas Pelanggan Busana
Muslim di Bandar Lampung”.
Menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.2
Menurut Merton peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat
dari orang yang menduduki status tertentu.3
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku seseorang
yang diharapkan sesuai dengan kehendaknya .

2

Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 213.
Dwi, (Online), tersedia di : http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peransecara-umum.html?m=1(21 Agustus 2016)
3

1

Polak yang di kutip oleh Swastha dan Ibnu Sukotjo mengemukakan bahwa
Perusahaan adalah sebuah perusahaan ada apabila diperlukan adanya hitunganhitungan tentang laba rugi dapat diperkirakan dan segalanya dicatat dipembukuan.4
Menurut Swastha dan Ibnu Sukotjo perusahaan adalah organisasi produksi
yang menggunkan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan
kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah bentuk
keseluruhan perbuatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan laba.
Zoya adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan busana muslim
tercipta pada tahun 2005 sebagai alternatif busana muslim yang terjangkau bagi
kalangan menengah ke atas, juga sebagai alternative busana muslim berkualitas
dan up-to-date atau mengikuti trend busana muslim zaman sekarang. Zoya
merupakan salah satu lini bisnis dari Shafco Enterprise, sebuah holding company
yang bergerak dalam bidang Muslim fashion sejak tahun 1989, Produk-produk
yang disediakan diperusahan Zoya adalah Zoya Cosmetics, Zoya Jeans, Zoya
Home dan Zoya Fashion yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen
pada saat ini. keberadaannya salah satu ada di Kota Bandar Lampung yaitu di JL.
Jend.Sudirman No.68 Pahoman Bandar Lampung.5
Menurut Oliver yang dikutip oleh Huriyati

Loyalitas pelanggan adalah

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali
4

Swastha dan Ibnu Sukotjo. Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modren,
(Jakarta : Liberty, 2000) h. 3
5
Profil Zoya” (On Line), tersedia di: http://zoya.co.id/profil/(19 Juni 2005)

2

atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih sebagai sikap
konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha
pemasaran berpotensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.6
Menurut William Boulding loyalitas pelanggan adalah sejauh mana seorang
pelanggan menunjukan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai
komitmen pada suatu merek tertentu dan berniat untuk terus membelinya dimasa
depan .7
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan adalah
komitmen seorang pelanggan untuk tidak beralih keproduk yang lain sehingga
melakukan pembelian terus menerus terhadap produk yang sama dan merek yang
sama dalam pembelian minimal 6-11 kali pertahun.
Busana muslim adalah pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita,
kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang
ditampakan.8
Berdasarkan penegasan dari istilah dalam judul diatas, maka dapat dipahami
bahwa yang dimaksud judul ini secara keseluruhan adalah suatu ketertarikan
seseorang terhadap produk Zoya yang menyediakan busana muslim sesuai
kebutuhan konsumen, selain itu busana muslim menjadi salah satu pakaian wajib
digunakan oleh seorang muslimah.
129
108

6

Ratih Huriyati, Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen (Bandung: alfabeta, 2005), h. 128-

7

John c. mowen Michael minor. Prilaku consumenjilid 2 edisi ke 5(Jakarta: Erlangga 2002), h.

8

Mulhandy ibn. Haj, Kusumayandi dan Amir Taufik, Enam Puluh Satu Tanya Tentang Jilbab,
(Jakarta; Firdaus, 2011), h. 5

3

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan memilih judul ini adalah :
a. Dalam al Qur’an dijelaskan bahwa seorang muslimah wajib menutup aurat
dengan mengenakan busana muslim selain itu pada saat ini busana muslim
menjadi trendy di kalangan masyarakat sehingga menjadi ketertarikan peneliti
untuk meneliti produk busana muslim Zoya.
b. Peneliti memilih Zoya sebagai tempat penelitian karena pada dasarnya Zoya
adalah salah satu perusahaan busana muslim pertama yang dikenal oleh
masyarakat dibanding merek yang lain, namun sekarang ini banyak merekmerek lain yang memproduksi barang hampir mirip dengan produk asli padahal
barang tersebut adalah barang tiruan, dengan harga yang relatif lebih murah dan
terjangkau oleh masyarakat luas .
c. Informasi dan tempat penelitian mudah dicapai karena keberadaanya masih di
Bandar Lampung, transportasinya tercapai serta literatur-literatur yang
diperlukan cukup tersedia sehingga dapat membantu pelaksanaan penelitian.
C. Latar Belakang
Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, membuat perusahaan
berusaha mencari strategi yang tepat dalam memasarkan produknya, minat beli
diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu
persepsi. Minat pembelian ini menciptakan suatu motivasi yang terus terekam
dalam benak konsumen dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat. Persaingan
4

bisnis dalam perkembangan di era globalisasi menuntut perusahaan harus mampu
bersikap dan bertindak cepat dan tepat dalam mengahadapi persaingan di
lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian.
Oleh karena itu, setiap perusahaan di tuntut bersaing secara kompetitif mampu
melihat prilaku konsumen dalam hal menciptakan tingkat kepuasan dan
mempertahankan konsumen yang setia yaitu salah satunya melalui persaingan
merek untuk memberikan citra khusus bagi konsumennya.
Merek adalah nama, istilah, tanda atau lambang dan kombinasi dari dua atau
lebih unsur tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau
jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual dan yang membedakannya dari
produk pesaing.9 Merek memegang peranan sangat penting salah satunya adalah
merek menciptakan nilai bagi pelanggan dengan membantu mereka melalui
proses pemilihan, dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan emosional
yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil produk melalui
merek. Peran merek mengalami pergeseran pada tingkat persaingan yang rendah,
merek hanya sekedar membedakan antara suatu produk dengan produk lainnya
atau merek sekedar nama sedangkan pada tingkat persaingan yang tinggi, merek
memberikan kontribusi dalam menciptakan dan menjaga daya saing sebuah
produk.

9

Sofan Asauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 204

5

Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan kompetitif bagi
perusahaan. Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil
karena tingkat kesadaran dan kesetiaan merek konsumen yang tinggi pesaingan
pemasaran akan menjadi persaingan antar merek, suatu persaingan dengan di
domisili merek, berbagai perusahaan dan investor akan menyadari merek sebagai
asset perusahaan yang paling bernilai, ini merupakan konsep yang amat penting
sekaligus merupakan visi mengenai bagaimana mengembangkan, memperkuat
dan mengelola suatu perusahaan, satu-satunya cara untuk menguasai pasar adalah
memiliki merek yang dominan. Dalam meningkatkan penjualan, kesadaran dan
image sebuah merek serta reputasi jasa mempengaruhi keputusan pelanggan
untuk membeli.
Tingkat penjualan merupakan grafik yang menunjukan keberhasilan dari
proses produksi, promosi dan distribusi. Dalam jual beli konsep pemasaranpun
mempunyai peran yang sangat penting sehingga harus mengedepankan kejujuran.
Dalam Islam transaksi bisnis apapun diperbolehkan selama hal tersebut tidak
bertentangan dengan akad dan prinsip muamallah dalam Islam.10
loyalitas menurut Giffin loyalitas konsumen dijelaskan bahwa loyalitas lebih
mengacu pada wujud prilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk
melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang atau jasa sesuatu
perusahaan yang dipilih.11 Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari suatu bisnis

10

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 69
Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 129

11

6

adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa puas. Terciptanya kepuasaan
dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan
dengan pelanggannya menjadi harmonis sehingga memberikan dasar yang baik
bagi pembelian ulang dan terciptanya kesetiaan terhadap merek serta membuat
suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan.
Busana muslim mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup
berarti, trend fashion muslim 2016 di Indonesia pun semakin berkembang seiring
waktu dengan semakin banyaknya permintaan pasar untuk produk busana
muslim pria dan wanita. Trend masyarakat muslim, khususnya kaum wanita
muslimah di Indonesia yang semakin senang mengkonsumsi produk busana
muslim. Dalam hal ini Islampun mengajarkan kita tentang cara berpaikan yang
baik. Pakaian yang dikenakan oleh seorang hamba memiliki nilai ibadah di sisi
Allah Ta’ala.Dia dan Rasul-Nya telah menetapkan kaidah umum dalam
berpakaian, yang intinya adalah menutup aurat seorang hamba. Melalui cara
berpakaian, sesungguhnya Allah berkehendak memuliakan manusia sebagai
makhluk yang mulia dan sebagai identitas keislaman seseorang dimana dalam
surat Allah Ta’ala berfirman dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 26
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Artinya : “Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah
sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan
mereka selalu ingat”.12
Oleh karena itu hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha
bidang fashion dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap busana yang
menutup aurat dari mulai ujung kepala hingga kaki. Seiring dengan
berkembangnya minat pengguna busana muslim diIndonesia, popularitas busana
muslim di mata dunia pun semakin tinggi. Salah satunya Zoya sebagai
perusahaan fashion muslim yang sedang berkembang saat ini telah menyadari
persaingan tersebut, Zoya senantiasa memberikan keyakinan dan harapan kepada
para pelanggannya untuk terus memberikan kepuasan kepada mereka melalui
inovasi dan pengembangan produk-produk yang berkualitas dan mempunyai nilai
lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk pesaing. Potensi pasar busana
muslim yang sangat besar, terutama di masyarakat kelas menengah, menjadi
alasan didirikannya perusahaan Zoya pada 2005. Zoya sebagai salah satu merek
busana muslim yang besar dan memilikicitra merek yang bagus memantapkan
langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai fashion muslim dunia. Dengan
demikian, Zoya berkembang cukup pesat di beberapa daerah di Indonesia, salah
satunya di Bandar Lampung. Dalam perusahaan Zoya melihat dari kebutuhan

12

Departemen Agama RI ,Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 2010), h.206
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konsumen yakni kebutuhan sandang maka pelanggan yang dikatakan loyalitas
jika pelanggan melakukan pembelian 24-12 kali dalam 1 Tahun.13
Untuk mengetahui seberapa besar tingkat loyalitas pelanggan terhadap
merek

Zoya. Maka dari itu penulis mengangkat judul tentang “ Peran

Perusahaan Zoya Terhadap Tingkat Loyalitas Pelanggan Busana Muslim di
Bandar Lampung “.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :
“Bagaimana peran Perusahaan Zoya terhadap tingkat loyalitas pelanggan busana
muslim di Bandar Lampung ?”
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang penulis maksud adalah sebagai berikut : “Untuk mengertahui
peran Perusahaan zoya terhadap tingkat loyalitas pelanggan busana muslim di
Bandar Lampung”.
F. Manfaat penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah :
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen Zoya dalam meningkatkan
reputasi kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap penggunaan produk
busana muslim Zoya.
2. Untuk menerapkan teori yang penulis dapatkan selama di bangku kuliah yang
berhubungan dengan penulisan skripsi.
13

Revi Amelia, Kepala Toko Zoya Pahoman Bandar Lampung, Wawancar, Tanggal 4 April 2016
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G. Metode penelitian
1. Jenis dan sifat penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini jika dilihat dari pendekatannya
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering
dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik; artistik; dan interpretive.14
Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul – betul
berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data
sekunder. Dengan demikian, juga menurut Melong, sumber data penelitian
kualitatif adalah tampilan yang berupa kata–kata lisan atau tertulis yang dicermati
oleh peneliti, dan benda–benda yang diamati sampai detailnya agar dapat
ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.15
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif
yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada
sekarang berdasarkan data–data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisa dan

14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 20011) cet
ke 12, h. 7
15
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2013), h. 21-22
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menginterprestasi.16 Dimana yang menjadi objek penelitian ini adalah Perusahaan
Zoya Pahoman Cabang Bandar Lampung.

2. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.17 Prof. Dr. Sugiyono,
populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.18 Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah semua pelanggan Zoya yang mempunyai
kartu member, Yang terdiri dari 100 orang pelanggan yang dilihat dari data
kartu member, MFA atau sering disebut Muslim Fashion Asisten atau
karyawan yang menawarkan barang kepada pelanggan 8 orang, kasir yang
menghitung hasil belanjaan dan melakukan administrasi 2 orang, dan 1 orang
CO (cheef operation) atau sering disebut kepala toko, Jadi populasi dari
keseluruhan ada 111 populasi.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari

h. 44

16

Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Semarang: PT Bumi Aksara, 2013),

17

Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h.173
Sugiono, Op.Cit., h. 80

18
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semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan
waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi
itu.19 Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi
yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.20 Kemudian untuk menentukan
besarnya sampel ini, maka penulis menggunakan pedoman sesuai pendapat yang
telah dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Nita Melia Sari
yaitu untuk sekedar ancer-ancer, maka bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik
diambil

semua

sehingga

penelitiannya

merupakan

penelitian

populasi

selanjutnya jika subjeknya lebih besar dapat diambil antar 10-15% atau 20-25%
atau lebih”.21 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka jumlah populasi yang
saya ambil 15% yaitu 17 orang yang diambil dari kepala toko 1 orang, 2 orang
perwakilan kariyawan dan 14 orang perwakilan konsumen yang sedang belanja
di Zoya .
3. Metode pengumpulan data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

19

Ibid, h.81
Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 174
21
Nita Melia Sari, Analisis Prilaku Konsumen Rumah Tangga Menurut Perspektif Ekonomi
Islam, ( Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 113
20
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secara langsung informasi–informasi atau keterangan–keterangan.22 Metode
wawancara ini merupakan sumber utama dalam penelitian (sebagai data
primer). Adapun wawancara yang penulis gunakan adalan wawancara bebas
dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok–pokok masalah
yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung
mengikuti

situasi

pewawancara

harus

pandai

mengarahkan

yang

diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang dengan penelitian yang ada di
Perusahaan Zoya Cabang Bandar Lampung.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal–hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda, dan sebagainya.23
Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan informasi
tentang sejarah berdirinya Zoya, struktur organisasi, pembagian tugas,
program dan lain-lain termasuk foto-foto kegiatan pengorganisasian,
tentunya yang berhubungan dengan aktivitas Kariyawan dan Pelanggan
Zoya.
c. Observasi
Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat sistematika gejala-gejala yang di selidiki.24 Dalam

22
23

Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Op.Cit., h. 83
Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h.173
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hal ini peneliti menggunakan Observasi Nonpartisipan, peneliti tidak terlibat
dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam hal ini penelitimelakukan
pengamatan objek Loyalitas Pelanggan Zoya Cabang Bandar Lampung.
4. Analisa data
Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis
menganalisa data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya
data yang dianalisa tersebut merupakan data yang berhubungan dengan
pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga mendapat
suatu kesimpulan akhir. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari
berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang
bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai
datanya jenuh.
Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiono, mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan
datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction,
data display, dan conclusion drawing/verification.25
a. Redukasi

data

yaitu

merangkum,

memilih

hal-hal

yang

pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

24
25

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi,Op.Cit, H.1
Sugiono, Metodologi Penelitian, Op-Cit,h.183

14

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan.
b. Penyajian data: Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan
dalam bentuk tabel, grafik yang kemudian diberikan penjelasan yang
bersifat naratif.
c. Penarikan kesimpulan/verifikasi: Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung. Akan tetapi bila kesimpulan tersebut
telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka berarti
kesimpulan tersebut telah kredibel.26
Setelah data diolah dan diklasifikasikan, maka tahap berikutnya data tersebut
akan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
Dalam hal ini kesimpulan yang diambil sesuai dengan masalah yang
berkaitan dengan penelitian penulis yaitu peran merek Zoya terhadap tingkat
Loyalitas pelanggan busana muslim di Bandar Lampung .
H. Tinjauan Pustaka
Kedudukan

penelitian

yang

akan

diteliti

oleh

peneliti

merupakan

pengembangan dari hasil riset sebelumnya. Untuk menghindari adanya temuantemuan yang sama. Sejauh pengamatan peneliti, belum ada pengamatan yang secara
26

Ibid, h. 345.
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detail membahas tentang Peran Merek Zoya Terhadap Tingkat Loyalitas Pelanggan
Busana Muslim di Bandar lampung.
Ada juga peneliti yang sudah meneliti tentang Zoya peneliti mengamati
penelitian yang dilakukan oleh Titin Srianjani dengan judul penelitian “Analisis

Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya Kudus Dalam
Perspektif Ekonomi Islam” yang dilakukan menunjukan bahwa Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagai mana cara Zoya Kudus
dalam mempertahankan konsumen. Dengan sampel 150 pelanggan Zoya Hasil
penelitian menunjukkan bahwa strategi Mempertahankan Kepercayaan dan
Kepuasan

Konsumen di Online Shop Zoya, Kudus dengan cara Zoya mem-

broadcast atau meng-upload gambar beserta keterangan produk-produk terbaru
Zoya di akun facebook dan BBM resminya. Atau juga dengan meng-inbox para
konsumennya. Karena selain produk yang menjadi fokus utama dalam bisnis,
pelayanan yang baik dan ramah adalah tak kalah pentingnya dari menghasilkan
suatu produk Online shop Zoya Kudus menerapkan beberapa strategi promosi dan
pelayanan dalam bisnis online shop-nya dengan tujuan untuk mendapatkan
kepercayaan dan kepuasan konsumennya. Walaupun itu bukanlah hal mudah di
tengah ramainya persaingan bisnis online shop ditambah dengan tantangan akun
online shop yang palsu.27

27

Titin Sri Anjani, “(online), tersedia pada : journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADI
A/artic/view/1078 ( 1 Maret 2015)

16

Peneliti mengamati penelitian yang dilakukan karya Cholifah NIM 062411013
dengan penelitiannya Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas pelanggan
Pada Butik Busana Muslim di Kota Semarang. Penelitian yang dilakukan
menunjukan bahwa ada pengaruh antara Bauran Pemasaran (produk, Harga, Lokasi,
Promosi) terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Butik Busana Muslim Di Kota
Semarang. Besarnya pengaruh tersebut adalah terhitung sebesar (2,454) sedangkan t
tabel sebesar (1,661). Dari koefisien Regresi didapat persamaan Y=1,295+0,600X.
Maka, jika ada penambahan 1% pada vareabel Bauran Pemasaran (X) akan
menambah nilai Regresi sebesar 60% (0,600). Berdasar pada penelitian ini
diharapkan akan menjadi informasi dan masukan bagi para pemilik Busana Muslim
yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran bagi
pelanggan ataupun konsumen lain, pemahaman tentang persepsi pelanggan terhadap
bentuk penerapan bauran pemasaran yang ditawarkan dan loyalitas yang
ditunjukkan memungkinkan pihak manajemen untuk mencari dan menerapkan cara
pengelolaan terbaik. Pengetahuan tersebut juga dapat membantu pihak manajemen
untuk mengembangkan indikator bauran pemasaran bagaimana yang merupakan
bagian terpenting, sementara itu menekan kinerja dan biaya pada indikator-indikator
yang kurang menarik bagi pelanggan.28

28

C Cholifah. ” (On Line), tersedia di: http://eprints.walisongo.ac.id/3130/ (19 Desember

2014)
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Peneliti juga mengamati penelitian yang dilakukan oleh Etin Rohaetin NIM.
14112210046 dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Merek Dan Kesan
Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Elzatta (Studi
Kasus Galeri Elzatta Cirebon)” peneliti menunjukan bahwa penyusunan hipotesis,
data dikumpulkan melalui metode kuesioner dengan menggunakan teknik
accidental Sampling terhadap 67 orang

responden. Sedangkan populasi yang

dijadikan responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah
melakukan keputusan pembelian pada produk Elzatta. Penelitian di ini dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui apakah kesan kualitas dan kesadaran merek
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hasil yang didapat dari penelitian
tersebut adalah Berdasarkan uji t, maka variabel kesadaran merek berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Elzatta Hal ini
terlihat dari nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan nilai terhitung 3,741 > tabel1,998 V
ariabel kesan kualitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Elzatta Hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,000 <
0,05 dan nilai terhitung 3,675 > t table 1,998 Hasil penelitian menunjukan bahwa
kesadaran merek dan kesan kualitas secara parsial berpengaruh terhadap keputusan
pembelian konsumen pada produk Elzatta.29
Selanjutnya peneliti mengamati penelitian yang dilakukan oleh Ririn Tri
Ratnasari tentang skripsi yang berjudul Pengaruh Citra Merek Melalui Sikap

29

Etin Rohaetin, (online) tersedia di : http://repository.syekhnurjati.ac.id/151/1/ETIN%20
ROHAETIN%20MEPI%202015%20%28WM%20BLM%29.pdf ( 26 Agustus 2015)
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Konsumen Terhadap Niat Beli Ulang Pada Produk Busana Muslim Zoya Di
Surabaya dengan tujuan ingin mengetahui apakah citra merek yang baik dapat
mempengaruhi sikap konsumen untuk melakukan pembelian ulang pa produk
busana muslim Zoya. Menurut hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan
bahwa citra merek busana muslim Zoya yang bagus berpengaruh terhadap niat beli
ulang konsumen terhadap busana muslim Zoya dengan mobil Lexus dengan nilai
CR 1,377. Tingkat signifikansi diperoleh nilai 0,168, nilai ini lebih kecil dari 0,05.
Oleh karena tingkat signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 maka citra merek
berpengaruh terhadap niat beli ulang. Hasil ini dikuatkan oleh penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Vazquez-Carrasco and Foxall dalam Thakur and
Singh (2012) yang mengatakan bahwa bahwa diantara variabel yang digunakan
untuk mengukur adanya pengaruh terhadap niat beli ulang pada suatu produk yang
menjadi obyek pada penelitian tersebut yaitu salah satunya menggunakan variabel
citra merek, penelitian tersebut membuktikan terdapat hubungan positif antara
citra merek dengan niat beli ulang. Penelitian ini menujukkan bahwa dari jawaban
responden pada variable niat beli ulang dengan indikator ke empat yaitu konsumen
akan memberi informasi yang positif kepada orang lain tentang produk busana
muslim Zoya dan dan variabel kedua, yaitu konsumen berniat menambah jumlah
koleksi produk busana muslim Zoya yang telah dimiliki. Kedua indikator tersebut
menunjukkan bahwa adanya citra merek busana muslim yang ada di benak
konsumen mempengaruhi niat konsumen untuk menyebarkan informasi positif
tentang produk Zoya ke orang lain juga berniat membeli kembali produk busana
19

muslim Zoya Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sikap konsumen
berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli ulang dengan nilai 3,953. Tingkat
signifikansi diperoleh nilai 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Oleh karena
tingkat signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 maka sikap konsumen berpengaruh
terhadap niat beli ulang. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Peyrot dan Van
Doren (1994) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap
terhadap merek terhadap niat beli ulang konsumen. Kemudian diperkuat oleh
penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2014) yang menunjukkan bahwa sikap
positif konsumen terhadap suatu merek dapat meningkatkan niat beli ulang
konsumen atau produk tersebut.30
Selanjutnya peneliti mengamati penelitian yang dilakukan oleh Ismi Rahayu
NPM 1141030033 dengan judul Budaya Organisasi Zoya dalam Meningkatkan
Kepuasan Kerja Karyawan di PT sharco Corporation Kedaton Bandar Lampung
menurut hasil penelitian ini menemukan bahwa organisasi Zoya menerapkan
berupa kegiatan setiap minggu yaitu hijab class yang diadakan di out door atau
diluar perusahaan Zoya. Selain itu juga ada terdapat kegiatan yang dilakukan
setiap harinya sebelum membuka store atau toko berupa pengajian yang ditujukan
untuk menyehatkan fikiran dan sifat-sifat yang tidak baik yang terbawa dari luar

30

Ririn Tri Ratnasari,” (online)” tersedia di : http://e-journal.unair.ac.id/index.php /JESTT/
article/ viewFile/642/426, (7 Juli 2015)
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sana dan juga mengingat segala sesuatu yang telah didapat sampai saat ini terdapat
campur tangan dari Allah SWT.31
Maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan pada analisa faktual terhadap
Peran Perusahaan Zoya Terhadap Tingkat Loyalitas pelanggan Busana Muslim di
Bandar lampung.

31

Ismi Rahayu, Budaya Organisasi Zoya dalamn Meningkatkan Kepuasan Kerja Karyawan di
PT Shafco Corporation Kedaton Bandar Lampung, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 78
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BAB II
PERUSAHAAN, MEREK, LOYALITAS PELANGGAN
DAN BUSANA MUSLIM
A. Perusahaan
1. Pengertian Perusahaan
Menurut Molengraaff Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh
penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau
mengadakan perjanjian perdagangan.
Menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan perusahaan adalah
setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan
terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah
Negara Repubil Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan laba.32
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah salah
satu bentuk usaha yang mencari keuntungan atau laba, baik yang bergerak
dibidang usaha, perdagangan, atau jasa.

32

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan indonesia (Bandung: citra aditya Bakti 2000),

h. 7
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2. Jenis-Jenis Perusahaan
Terdapat tiga jenis prusahaan yang beroprasi untuk menghasilkan laba yaitu :
a. Perusahaan Manufaktur
Yaitu perusahaan yang kegiatanya mengelola bahan baku menjadi barang jadi
dan kemudian menjual barang jadi tersebut.
b. Perusahaan Dagang
Yaitu perusahaan yang kegiatanya membeli barang jadi dan menjualnya
kembali tanpa melakukan pengolahan terhadap barang tersebut.
c. Perusahaan Jasa
Perusahaan yang kegiatanya menjual jasa dan bukan barang atau produk untuk
pelanggan33.
3. Jenis-Jenis Organisasi Perusahaan
a. Perusahaan Perseorangan
Merupakan kegiatan usaha yang dimiliki sendiri, bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap m aju mundurnya perusahaan, dan relative
memerlukan perizinan dalam pendirianya.
b. Firma
Suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih
dengan nama bersama, tanggung jawab setiap anggota tidak terbatas, laba
yang diperoleh akan dibagi secara bersama.
c. Perseroan Komonditer
Bentuk perjanjian kerja sama antara pihak yang bersedia memimpin, mengatur
perusahaan, dan bertanggung jawab penuh sampai kekayaan pribadinya,
dengan pihak yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin
perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang
diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
d. Perseroan Terbatas
Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang
saham hanya mendapat deviden jika perusahaan beruntung dan sebaliknya
jika perusahaan mendapat kerugian maka persero tidak mendapat deviden.
33

Hery, Akuntansi dasar 1 dan 2, ( Jakarta: Empat, 2013) h.2
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e. Koprasi
Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang
atau badan-badan berazazkan kekeluargaan dan gotong royong.34

B. Merek
1. Pengertian Merek
Pengertian merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 pasal 1 aayat 1 tentang
merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dengan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.35
American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah,
tanda, lambang atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk
mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual
dan mendiferensikan mereka dari para pesaing. 36
Menurut Kloter dan Amstrong yang dikutip oleh Erna Ferrinadewi
mengatakan bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, symbol, desain atau
kombinasi keseluruhannya, yang ditun jukan untuk mengidentifikasikan barang
atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk.37
Dapat disimpulkan bahwa merek adalah identitas tambahan dari suatu
produk yang tak hanya membedakannya dari produk pesaing, namun
34

Suparyanto, Kewirausahaan Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil, (Bandung: Alfabeta,
2013), h. 108-115
35
Fandy Tjiptono, Manajemen & Strategi Merek (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 3
36
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran edisi 13 jilid 1 (Jakarta: Erlangga,
2008), h. 258
37
Erna Ferrynadewi, Merek & Psikologi Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran ( Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2008), h. 137
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merupakan janji produsen atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada
konsumen dengan menjamin konsistensi bahwa sebuah produk akan selalu dapat
menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen dari sebuah produk.

Merek menjadi salah satu kata yang sangat popular yang sering digunakan
dalam hal mempublikasikan produk baik lewat media massa seperi surat kabar,
majalah dan tabloid maupun lewat media elektronik seperti di televise, radio, dan
lain-lain. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan
barang dan jasa akhir-akhir ini maka tidak heran jika merek memiliki peranan
yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu
dikalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila
dikelola dengan baik. Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan
produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi
juga proses dan strategi bisnis. Hal ini dapat diharapkan apabila konsumen
memperoleh kepuasan dari suatu produk tertentu sehingga dengan pemberian
merek, konsumen dapat mencari dan membeli produk yang diinginkannya
tersebut, karena selalu diingat oleh konsumen (brand loyalty) Merek sering
diinterprestasikan

secara

berbeda-beda,

diantaranya

sebagai

logo,

hak

kepemilikan perusahaan, rangkaian nilai, visi, penambahan nilai, identitas, citra,
relasi, dan lain-lain. Nama merek juga bisa didasarkan pada sejumlah aspek
diantaranya : nama orang (pendiri, pemilik, manajer, mitra bisnis atau orang lain
yang diasosiasikan dengan produk), nama tempat, nama ilmiah dan lain-lain.
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2. Syarat-Syarat Memilih Merek
Dengan adanya merek yang telah dipilih mempunyai pengaruh terhadap
kelancaran penjualan sehingga hendaknya untuk setiap perusahaan dapat
menetapkan merek atau cap yang dapat menimbulkan kesan positif. Untuk itu
maka syarat-syarat tersebut dibawah ini perludiperhatikan :
a. Mudah diingat
Memilih merek atau cap sebaiknya mudah diingat, baik kata-katanya
maupun gambarnya atau kombinasi sebab dengan demikian langganan atau
calon langganan mudah mengingatnya.
b. Menimbulkan kesan positif
Dalam memberikan cap atau merek harus dapat diusahakan yang dapat
menimbulkan kesan positif terhadap barang atau jasa yang dihasilkan jangan
kesan negatif.
c. Tepat untuk promosi
Selain kedua syarat diatas, maka untuk merek atau cap tersebut sebaiknya
dipilihkan yang bilamana dipakai untuk promosi sangat baik.
Merek-merek cap yang mudah dapat diingat dan dapat menimbulkan kesan
positif sudah barang tentu akan baik bilamana dipakai untuk promosi. Akan
tetapi untuk promosi tersebut nama yang indah dan menarik serta gambargambar yang bagus juga memang peranan penting. Jadi disini untuk promosi
selain mudah diingat dan menimbulkan kesan positif usahakan agar merek
tersebut enak untuk diucapkan dan baik untuk dipandang.
d. Pendek dan sederhana
e. Tidak ketinggalan zaman
f. Ada hubungannya dengan barang dagang.38
3. Tujuan Pemberian Merek
Tujuan pemberian merek adalah :
a. Pengusaha manjamin konsumen bahwa barang yang dibeli sungguh berasal
dari perusahannya. Ini adalah untuk meyakinkan pihak konsumen membeli
suatu barang dari merek dan perusahaan yang dikehendakinya, yang cocok
dengan seleranya, keinginannya dan juga kemampuannya.

38

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan pemasaran jasa ( Alfabeta: Bandung, 2011), h.

150-151
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b. Perusahaan menjamin mutu barang. Dengan adanya merek ini perusahaan
menjamin mutu bahwa barang yang dikeluarkannya berkualitas baik.
Sehingga dalam barang tersebut selain ada merek, merek juga di sebutkan
peringatan-peringatan seperti apabila dalam jenis ini tidak ada tanda tangan
ini maka itu adalah palsu dan lain-lain.
c. Perusahaan memberikan nama pada merek barangnya supaya mudah diingat
dan disebut sehingga konsumen dapat menyebutkan mereknya saja.
Misalnya : Bellini, Rinso, Rabbani dan lain-lain.
d. Meningkatkan ekuitas merek, yang memungkinkan memperoleh margin
lebih tinggi, memberikan kemudahan dalam mempertahankan kesetiaan
konsumen.
e. Member motivasi pada saluran distribusi, karena barang dengan merek
terkenal akan cepat laku, dan mudah disalurkan. Serta mudah
penanganannya.39
4. Manfaat Merek
Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen merek berperan
penting sebagai :
a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan
produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan
pencatatan akuntansi.
b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek
bisa mendapatkan perlindungan property intelektual. Nama merek bisa
diproteksi melalui merek dagang terdaftar (registered trademarks), proses
pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten, dan kemasan bisa
diproteksi melalui hak cipta (copyrights) dan desain. Hak-hak property
dengan nama aman dalam merek yang dikembangkannya dan meraup
manfaat dari asset bernilai tersebut.
c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa
dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Loyalitas mereka
seperti ini menghasilkan predictability dan security permintaan bagi
perusahaan dan menciptakan hambatan masuk yang menyulitkan perusahaan
lain untuk memasuki pasar.
d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari
para pesaing.
e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum,
loyalitas pelanggan dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.
f. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang.
39
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Bagi konsumen merek bisa memberikan beranekamacam nilai melalui
sejumlah fungsi dan manfaat potensial.
Pendapat Keller yang dikutip oleh Fandi Tjiptono mengemukakan tujuh
manfaat pokok merek bagi konsumen yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sebagai identifikasi sumber produk
Penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu
Pengurang resiko
Penekanan biaya pencarian (search costs) internal dan eksternal
Janji atau ikatan khusus dengan produsen
Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri dan signal kualitas.

Sementara Ambler mengelompokan manfaat-manfaat merek kedalam tiga
kategori yaitu :
a. Manfaat ekonomi
1) Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk saling bersaing
memperebutkan pasar.
2) Konsumen memilih merek berdasarkan value for monay yang ditawarkan
berbagai macam merek.
3) Relasi antara merek dan konsuemn dimulai dengan penjualan. Premium
harga bisa berfungsi layaknya asuransi resiko bagi perusahaan. Sebagian
besar konsumen lebih suka memilih penyedia jasa yang lebih mahal
namun diyakinkan bakal memuaskannya ketimbang memilih penyedia
jasa lebih murah yang tidak jelas kinerjanya.
b. Manfaat fungsional
1) Merek memberikan peluang bagi diferensiasi. Selain memeperbaiki
kualitas diferensiasi vertical, perusahaan-perusahaan juga memperluas
mereknya dengan tipe-tipe produk baru diferensiasi horizontal.
2) Merek memberikan jaminan kualitas. Apabila konsumen membeli merek
yang sama lagi, maka ada jaminan bahwa kinerja merek tersebut akan
konsisten dengan sebelumnya.
3) Pemasar merek berempati dengan para pemakai akhir dan masalah yang
akan diatasi merek yang ditawarkan.
4) Merek memfasilitasi ketersediaan produk secara luas.
5) Merek memudahkan iklan dan sponsorship.
c. Manfaat psikologis
1) Merek merupakan penyederhana atau simplifikasi dari semua informasi
produk yang perlu diketahui konsumen.
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2) Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional.
Dalam banyak kasus factor emosional (seperti gengsi dan citra social)
memaikan peran dominan dalam keputusan pembelian.
3) Merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi orang lain terhadap
pemakai/pemiliknya.
4) Brand syimbolism tidak hanya berpengaruh pada persepsi orang lain,
namun juga pada identifikasi diri sendiri dengan obyek tertentu.40
5. Asset Merek (Brand Assets)
Sebuah merek seperti halnya bisnis dengan asset-asset keungan memiliki
berbagai macam asset merek yaitu :
a. Kesadaran merek
Perusahaan-perusahaan dengan kesadaran merek yang tinggi dapat lebih
mudah memperkenalkan produk-produk baru dan memasuki pasar-pasar
baru, seperti Nike dengan nama dan logo Nike.
b. Kepemimpinan pasar
Pemimpin-pemimpin pangsa pasar seperti Intel mendomisili pasar dimana
merek bersaing.
c. Reputasi kualitas
Reputasi kualitas yang unggul adalah sebuah asset merek bagi perusahaan
–perusahaan seperti Lexus.
d. Relevansi Merek
Sebuah merek harus berkaitan dengan konsumen di dalam suatu pasar
produk untuk menjadi asset merek. Selama 15 tahun terakhir, lexus telah
meraih relevansi pelanggan diantara pemneli mobil mewah sementara
Cadillac kehilangan relevansi produk ketika gaya hidup dan komposisi
penduduk dipasar ini berubah.
e. Loyalitas Merek
Ingatan pelanggan adalah asset mereka yang menguntungkan yang
mengurangi biaya-biaya pemasaran dan meningkatkan keuntungan
pelanggan untuk mereka-mereka seperti E-Trade.41

40
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Kinerja (Bogor: IPB Press, 2011), h. 225
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C. Loyalitas Pelanggan
1. Pengertian Loyalitas Pelanggan
Menurut Oliver mengungkapkan bahwa loyalitas adalah komitmen
pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlanganan kembali atau
melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten dimasa
yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran
mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan prilaku.
Sedangkan loyalitas menurut Giffin loyalitas konsumen dijelaskan bahwa
loyalitas lebih mengacu pada wujud prilaku dari unit-unit pengambilan
keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang
atau jasa sesuatu perusahaan yang dipilih. 42
Menurut fandy Tjiptono loyalitas konsumen dapat disefinisikan sebagai
komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, dan pemasok berdasarkan
sikap yang yang sangat positif den tercermin dalam pembelian ulang yang
konsisten.43
Jadi kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas bahwa loyalitas
konsumen adalah kesetiaan konsumen dalam pembelian yang konsisten
terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan ada sikap yang baik untuk
merekomendasikan orang lain untuk membeli produk tersebut. Tumbuhnya

128
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niat beli ulang konsumen disebabkan oleh salah satunya yaitu pencarian
informasi mengenai tempat pembelian, pelayanan toko yang menjadi
pertimbangan konsumen ketika akan membeli barang atau jasa. Sebuah toko
yang memiliki citra yang baik dalam pandangan konsumen akan merangsang
konsumen untuk berbelanja di tempat yang sama. Jika satu kelompok
mempercayai kelompok lainnya, maka kelompok tersebut kemungkinan akan
mengembangkan beberapa bentuk maksud perilaku yang positif kepada
kelompok lain. Ketika pelanggan percaya terhadap sebuah merek, dan
memperlihatkan keinginannya untuk bersandar pada merek tersebut, maka
pelanggan tersebut mungkin akan membentuk maksud pembelian yang positif
pada merek itu. Sehingga, loyalitas pelanggan terhadap suatu merek akan
tergantung pada tingkat kepercayaan pelanggan pada merek tersebut. Ketika
pelanggan percaya pada suatu merek, maka pelanggan tersebut mungkin akan
lebih menunjukkan sikap dan perilaku positif kepada suatu merek karena
merek tersebut memberikan hasil yang positif.
2. Karateristik Loyalitas Pelanggan
Pelanggan yang loyal merupakan asset penting bagi perusahan. Hal ini dapat
dilihat dari karateristik yang dimilikinya, sebagaimana diungkapkan asseal
kecenderungan konsumen yang loyal memiliki karateristik sebagai berikut :
a. Konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri
terhadap pilihannya.
b. Konsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan tingkat resiko yang
lebih tinggi dalam pembeliannya.
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c. Konsumen yang loyal terhadap merek juga lebih mungkin loyal terhadap
toko.
d. Kelompok konsumen yang minoritas cenderung untuk lebih loyal terhadap
merek.44
Seperti halnya brand loyaliti, store loyality juga ditunjukan oleh prilaku
konsisten, tetapi dalam store loyality prilaku konsistennya adalah dalam
mengunjungi toko dimana disitu konsumen bisa membeli merek produk yang
diinginkan. Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Asseal
di atas, yaitu konsumen yang loyal terhadap merek akan juga loyal terhadap
toko. Berbeda dengan loyalitas merek yang cenderung bisa digeneralisir pada
berbagai kultur. Faktor-faktor penyebab munculnya store loyality diberbagai
kultur. Hal ini karena kultur belanja pada setiap Negara atau daerah masingmasing berbeda. Jika konsumen menjadi loyal terhadap suatu merek tertentu
disebabkan oleh kualitas produk yang memuaskan, dalam store loyality
penyebabnya adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola dan
karyawan toko.
3. Faktor–Faktor Loyalitas Pelanggan
Kepuasan pelanggan sebagai indikator keusuksesan bisnis di masa depan
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menarik konsumen
baru, maka perusahaan memprioritaskan untuk mempertahankan konsumen
yang ada. Dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen maka suatu
perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen yang
44
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dianggap penting.

Pada umumnya program kepuasan pelanggan meliputi

kombinasi dari 7 elemen utama yaitu :
a. Barang dan Jasa berkualitas
Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan
harus memiliki beberapa produk berkualitas baik dan layanan prima. Paling
tidak, standarnya harus menyamai para pesaing utama dalam industri.
Untuk itu, berlaku prinsip “quality comes first, satisfaction programs
follow”. Biasanya perusahaan yang tigkat kepuasan pelanggannya tinggi
menyediakan tingkat layanan pelanggan yang tinggi pula. Kerapkali itu
merupakan cara mereka membenarkan harga yang lebih mahal.
b. Relationship marketing
Kunci pokok dalam setiap program promosi loyalitas adalah upaya
menjalin relasi jangka panjang dengan para pelanggan. Asumsinya adalah
bahwa relasi yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa
dan pelanggan dapat membangun bisnis ulang (repeat business) dan
mencptakan loyalitas pelanggan.
c. Program promosi loyalitas
Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi
antara perusahaan dan pelanggan. Biasanya program ini memberikan
semacam penghargaan khusus kepada pelanggan kelas kakap atau
pelanggan rutin agar tetap loyal pada produk perusahaan bersangkutan.
Program yang semula diplopori industry penerbangan itu kini telah
merambah keberbagai industri lainnya, seperti hotel, penyewaan mobil,
penyewaan video mail order catalogs dan lain-lain selain itu kemitraan
antara perusahaan juga banyak terbentuk melalui kerjasama diharapkan
kemampuan menciptakan dan mempertahankan kepuasan serta loyalitas
pelanggan akan semakin besar.
d. Fokus pada pelanggan terbaik
Sekalipun program promosi loyalitas beraneka ragam bentuknya,
namun semuanya memiliki kesamaan pokok dalam hal focus pada
pelanggan yang paling berharga. Program-program semacam itu berfokus
pada 20 persen dari pelanggan yang secara rutin mengkonsumsi 80 persen
dari penjualan. Namun pelanggan terbaik bukan sekedar mereka yang
termasuk heavy users, tentu saja mereka berbelanja banyak, namun kreteria
lainnya menyangkut pembayaran yang lancer dan tepat waktu, tidak terlalu
banyak membutuhkan layanan tambahan (karena mereka telah sangat
paham mengenai cara berinteraksi dengan perusahaann) dan relative tidak
sensitive terhadap harga (lebih menyukai stabilitas dari pada terusmenerus berganti pemasok untuk mendapatkan harga termurah).
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e. Penenangan complain secara efektif
Penenangan complain terkait erat dengan kualitas produk. Perusahaan
harus terlebih dahulu memastikan bahwa barang dan jasa yang
dihasilkannya benar-benar berfungsi sebagai mana mestinya sejak awal.
Baru setelah itu, jika ada masalah perusahaan segera berusaha
memperbaikinya lewat sistem penenangan complain. Jadi, jaminan kualitas
harus mendahului penanganan complain.
f. Unconditional quarantees
Dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program kepuasan
pelanggan. Garansi merupakan janji eksplisit yang disampaikan kepada
para pelanggan mengenai tingkat kinerja yang dapat diharapkan yang akan
mereka trima. Garansi ini bermanfaat dalam mengurangi resiko pembelian
oleh pelanggan, memberikan siinyal menegnai kualitas produk dan secara
tegas menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas produk/jasa
yang diberikan.
g. Program pray-for-perfomance
Program kepuasan pelanggan tidak dapat terlaksana tanpa adanya
dukungan sumber daya manusia organisasi. Sebagai ujung tombak
perusahaan yang berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan
berkewajiban memuaskan mereka, karyawan juga harus dipuaskan
kebutuhannya. Dengan kata lain, total customer satisfaction harus
didukung pula dengan total quality rewed yang mengkaitkan sistem
penilaian kinerja dan kompensasi dengan kontribusi setiap karyawan dalam
penyempurnaan kualitas dan peningkatan kepuasan pelanggan.45
4. Jenis-Jenis Loyalitas Konsumen
Menurut Griffin ada empat jenis loyalitas konsumen yaitu sebagai berikut :
a. Tidak ada kesetiaan (no loyalty)
Untuk sebagai alasan yang berbeda ada konsumen yang tidak
mengembangkan suatu kesetiaan terhadap produk atau jasa tertentu.
Tingkat keterikatan (attachment) dengan repeat patronage yang rendah
menunjukan absennya suatu kesetiaan. Pada dasarnya suatu usaha harus
menghindari kelompok no loyalty ini untuk dijadikan target pasar, karena
mereka tidak akan pernah menjadi konsumen setia.
b. Kesetiaan yang tidak aktif (inertia loyalty)
Suatu tingkat keterikatan yang rendah dengan transaksi ulang yang
tinggi akan mewujudkan suatu inertia loyalty konsumen yang memiliki
sikap ini biasanya membeli berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan
untuk transaksi produk atau jasa biasanya karena faktor kemudahan
45
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situasional. Kesetiaan semacam ini biasanya banyak terjadi terhadap
produk atau jasa yang sering dipakai. Contoh dari kesetiaan ini biasanya
terkait pada pembelian bensin di pom bensin yang berada dekat dengan
rumahnya dan sebagiannya. Tetapi mungkin saja mengubah kelompok
konsumen inertia loyalty menjadi kelompok konsumen dengan kesetiaan
yang tinggi. Baik secara aktif mendekatkan diri dengan konsumen tersebut
dan terus meningkat perbedaan positif yang diterima konsumen dengan
yang ditawarkan kepadanya dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh
para pesaing, misalnya meningkatkan keramahan dan fasilitas bagi
konsumen.
c. Kesetiaan tersembunyi (laten loyalty)
Suatu keterikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat
pembelian ulang yang rendah menggambarkan suatu laten loyalty dari
konsumen. Bagi konsumen yang memiliki sikap laten loyalty pembelian
ulang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor situasional dari pada sikapnya,
sebagai contoh, seorang istri sangat menyukai masakan Cina. Maka istri
tersebut hanya sesekali saja mengunjungi restoran Cina didekat rumahnya
dan lebih sering pergi ke restoran yang masakannya dapat dinikmati kedua
suami istrinya tersebut.
d. Kesetiaan yang menguntungkan (premium loyalty)
Merupakan kesetiaan yang terjadi bilamana suatu tingkatan keterikatan
yang tinggi berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Kesetiaan
inilah yang sangat diharapkan dari setiap konsumen dalam setiap usaha
pada preference yang tinggi, maka orang- orang akan bangga bilamana
menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan
senang hati membagi pengetahuan dari pengalaman mereka kepada teman
atau keluarga.46
5. Tahapan Loyalitas Konsumen
Pelanggan yang merasa puas saja belum menjamin pelanggan akan loyal
karena, seperti dilaporkan Harvard Business Schooll Review, tiap tahun 15%
– 40% dari pelanggan yang semula puas kemudian beralih ke pesaing. Dengan
kata lain, kepuasan tidak lantas berarti loyalitas. Loyalitas ditunjukan oleh
aksi yang dilakukan pelanggan tanpa ada keterpaksaan dan tekanan dari pihak
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manapun. Sikap loyal tersebut merupakan tujuan akhir dari perusahaan dalam
membina pelanggan. Pelanggan yang loyal merupakan aset penting bagi
perusahaan dalam meningkatkan laba dan prospek prusahaan di masa datang.
Konsumen yang loyal tentu tidak terbentuk begitu saja, namun melalui
beberapa proses tahapan, Jill Griffin membagi tahapan loyalitas sebagai
berikut:
a. Suspect
Suspect adalah orang yang mungkin membeli produk atau jasa anda.
Kita menyebutnya suspect karena kita percaya, atau “menyangka” mereka
akan membeli, tetapi kita masih belum cukup yakin.
b. Prospect
Prospect adalah orang yang membutuhkan produk atau jasa anda dan
memiliki kemampuan membeli. Meskipun prospect belum membeli dari
anda, ia mungkin telah mendengar tentang anda, membaca tentang anda,
atau ada seseorang yang merekomendasikan anda kepadanya. Prospect
mungkin tahu siapa, di mana, dan apa yang anda jual, tetapi mereka masih
belum membeli dari anda.
c. Disqualified Prospect
Disqualified prospect adalah prospect yang telah cukup anda pelajari
untuk menetahui bahwa mereka tidak membutuhkan, atau tidak memiliki
kemampuan membeli produk anda.
d. First time Customer
First time customer adalah orang yang telah membeli dari anda satu
kali. Orang tersebut bisa jadi merupakan pelangan anda sekaligus juga
pelanggan pesaing anda.
e. Repeat Customer
Repeat customer adalah orang yang telah membeli dari anda dua kali
atau lebih. Mereka mungkin telah membeli produk yang sama dua kali atau
membeli dua produk tau jasa yang berbeda pada dua kesempatan atau
lebih.
f. Client
Client membeli apapun yang anda jual dan dapat ia gunakan. Orang ini
membeli secara teratur. Anda memiliki hubungan yang kuat dan berlanjut,
yang menjadikannya kebal tehadap tarikan pesaing.
g. Advocate
Seperti client, advocate membeli apapun yang anda jual dan dapat ia
gunakan serta membelinya secara teratur. namun Advocate juga
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mendorong orang lain untuk membeli dari anda. Ia membicarakan anda,
melakukan pemasaran bagi anda, dan membawa pelanggan anda.
Pengukuran terhadap tingkat loyalitas pelanggan perusahaan merupakan
hal yang sangat penting, karena dengan demikian maka kinerja perusahaan
dapat diukur dan dibandingkan dengan para pesaingnya. Selain itu perusahaan
dapat mengetahui jika ada kekurangan atau kelemahan terhadap produk
(barang atau jasa) yang ditawarkan.47
D. Busana Muslim
1. Pengertian Busana Muslim
Pengertian busana muslim menurut Sufyan Bin Faud Baswedan adalah kain
lebar yang diselimutkan ke pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh mulai
dari kepala hingga kaki yang biasanya dipakai wanita ketika wanita keluar
rumahnya.48
Pengertian busana muslim menurut Amaani Zakariya Ar-Ramaadi adalah
pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan wanita dan auratnya yaitu
pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak
tanggannya.49
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Dalam surat (QS. An-Nuur:31) dalam firmannya dijelaskan sebagai berikut :
            
            
            
             
             
             
 

Artinya :“Katakanlah 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 kudung
kedadanya, 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 lelaki
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 kakinyua agar
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah
kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya
kamu beruntung”.50
Dari kesimpulan pendapat tentang busana muslim dapat disumpulkan
bahwa : busana muslim adalah pakaian wanita yang dipergunakan untuk
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menutup aurat atau perhiasan wanita dari ujung kepala hingga ujung kakai
kecuali muka dan telapak tangan.
2. Syarat-Syarat Busana Muslim
a. Jangan membentuk tubuh seorang wanita maksudnya hendaklah pakaian itu
longgar.
b. Jangan transparan, yaitu tidak tembus pandang hingga terlihat apa yang ada
dibalik pakaian.
c. Tidak menarik perhatian, maksudnya pakaian tersebut tidak menjadi
perhiasan atas dari pemakainya atau warnanya tidak menarik perhatian
d. Tidak dibubuhi dengan minyak wangi
e. Tidak menyerupai pakaian kaum pria
f. Bukan pakaian syuhrah (menarik perhatian) dan bukan tujuannya untuk
berbangga-bangga dihadapan manusia.
g. Tidak menyerupai pakaian khas wanita kafir
Bila semua syarat terpenuhi, barulah wanita itu dianggap menggunakan
busana muslim yang sesungguhnya. Jika tidak demikian, maka ia tergolong
wanita yang masih bertabarruj.51
3. Manfaat Busana Muslim
Manfaat memakai busana muslim yakni mencangkup manfaat dunia dan
akhirat yaitu :
a. Selamat dari azab allah
Seorang muslim yang meninggalkan jilbab otomatis tergolong dalam
kelompok prilaku maksiat, tidak hanya satu maksiat yang dilakukan namun
sederetan maksiat sekaligus. Mulai dari meninggalkan kewajiban,
mengundang fitnah bagi laki-laki, member contoh yang tidak baik, sampai
mengundang terjadinya pelecehan seksual, perzinaan, perampokan dan lainlain.
b. Ibadah yang mudah tanpa lelah dan lebih dicintai allah
Ketahuilah bahwa menggunakan jilbab merupakan ibadah, bukan
sekedar tradisi. Ia merupakan ibadah agung yang mengandung banyak
ibadah sunnah.
51
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c. Menggundang turunnya pertolongan allah ta’ala
Dengan berjilbab, anda telah ambil bagian dalam menolong agama
Allah. Karena yang dimaksud menolong agama Allah ialah memperjuangkan
syari’at-Nya.
d. Tanda wanita terhormat
Ketika seseorang melihat wanita yang berbusana muslim dan berhijab
secara sempurna pertama kali yang terlintas dibenaknya ialah bahwa wanita
ini pasti menjaga kehormatannya. Namun jika yang dilihat penampilannya
mirip wanita tuna susila, maka jelas orang yang melihat itu akan mempunyai
pemikiran yang jelek kepadanya.
e. Terhindar dari pelecehan
Banyaknya pelecehan seksual terhadap kaum wanita adalah akibat dari
tngkah laku mereka sendiri yakni keluar dengan mengumbar aurat, di zaman
yang penuh lelaki jahat jelas mereka akan menjadi target pelecehan dimanamana.
f. Menjauhkan diri dari perbuatan nista
Dengan menggunakan pakaian muslim anda akan terdorong untuk
menjauhi tempat-tempat maksiat. Anda pasti malu saat terlihat di tempattempat yang tidak baik. Jauh berbeda dengan mereka yang bertabarruj yang
dapat dijumpai di mana pun kecuali tempat-tempat mulia.
g. Busana muslim menunjukan harga diri dari pemakainya
Wanita yang memandang dirinya amat berharga ia tak akan membiarkan
semua orang bebas melihatnya, apalagi menjamahnya hanya suamilah yang
bebas melihatnya, itupun setelah sang suami memberikan sejumlah hartanya
sebagai mahar. Bandingkan dengan wanita tabarruj semua orang bebas
melihatnya dengan cara gratis.
h. Memberi teladan yang baik kepada sesama
Dengan menggunakan busana muslim dan hijab berarti Anda
mengajarkan kepada sesama muslimah bagaimana cara berbusana yang baik
dan benar.
i. Busana muslim adalah sarana dakwah
Tak semua orang pandai berceramah, tapi semua orang bisa berdakwah.
Salah satunya ialah dakwah bil haal, yaitu dakwah lewat prilaku yang baik.
Banyak orang yang tertarik pada islam lewat fenomena busana muslim yang
mereka saksiakan.
j. Busana muslim mencegah tabbaruj
Tabaruj adalah menampakan perhiasan dan anggota tubuh untuk
menarik perhatian laki-laki non mahram, Ibarat api dan air keduanya tidak
akan bertemu, oleh karna itu busana muslim dalam pengertian yang benar
mengharuskan setiap wanita untuk meninggalkan segala bentuk tabarruj.
k. Terhindar dari debu dan sengatan mata hari
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Dalam kondisi panas maupun dingin busana muslim relatif nyaman
dipakai, ia melindungi dari terik matahari yang berbahaya karena sifatnya
yang menutupi seluruh tubuh .
l. Mengurangi kesenjangan social
Busana muslim adalah pakaian sederhana yang cocok dipakai oleh
setiap kalangan, baik muda maupun tua, kaya maupun miskin, Sehingga
dampak negatif yang bisa muncul seperti iri, dengki dan lain-lain. Dengan
demikian sifat kekeluargaan dan ukhuwwah islamiyyah sesame kaum
muslimat semakin terpelihara.52
4. Hukum Memakai Busana Muslim
Memakai busana muslim atau menggunakan jilbab itu hukumnya wajib,
suatu keharusan yang pasti atau mutlak bagi wanita dewasa yang mukminat
atau muslimat. Mengenai wajib berbusana muslim atau behijab bagi wanita
mukminat Allah swt telah berfirman dalam Qs, Al-Ahzab ayat 59
             
         

Artinya

:”Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian
itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka
tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”.

              
      
Artinya :”Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah
52
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sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan
mereka selalu ingat.

Artinya :”Dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma bahwasanya
Rasulallah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Allah tidak akan
melihat (pada hari kiamat) orang yang melabuhkan pakaiannya
karena sombong.” (HR. Bukhari dan Muslim)53
Dari penjelasan di atas tampak jelas kewajiban seorang wanita yang
menampakan sebagian atau keseluruhan aurat, berbusana tipis dan berlenggak
lenggok akan mendapat ancaman yang sangat keras dari Allah SWT. Syariat
islam telah mewajibkan laki-laki dan wanita untuk menutup aurat agar masingmasing bisa menjaga pandangannya sebab aurat adalah bagian tubuh manusia
yang tidak boleh terlihat, baik laki-laki maupun wanita.
5. Hikmah Memakai Busana Muslim
a. Busana muslim mencegah kanker nasofaring
b. Busana muslim dan sains modern
c. Busana muslim memperlambat gejala penuanan
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Artinya :”Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah
Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di
gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang
memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara
kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan
nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)”.
Ultraviolet adalah sinar tak nampak yang merupakan bagian dari energi
yang dipancarkan matahari . sinar matahari memiliki dampak berbahaya
terhadap tubuh manusia, ia merupakan sinar gelombang panjang yang
berdasarkan panjang gelombangnya terbagi menjadi tiga : A,B,C . panjang
gelombang A berkisar antara 315-400nm, B berkisar antara 280-315nm
sedangkan C berkisar antara 100-280nm.
Gelombang jenis A menyebabkan sunburn (kulit terbakar) setelah kena
sinar matahari dalam waktu lama. Adapun jenis B menyebabkan kanker kulit
setelah terkena sinar mata hari beberapa tahun. Sedang yang paling berbahya
dan mematikan bagi makluk hidup ialah yang terpendek gelombangnya, yaitu
cenis C namun UVC ini diserap oleh lapisan ozon dan tidak mencapai
permukaan bumi.
Berikut ini kami akan berbicara singkat mengenai penyakit-penyakit
paling penting dan berbahaya, sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah
literature kedokteran modern.
a. Sunburn terbakar sinar matahari
Secara langsung yang disebabkan oleh sengatan matahari yang melebihi
daya tahan kulit tanpa sinar UV . sunburn ditandai dengan adanya
kemerahan sebagai tanda awal, yang diikuti oleh nyeri dan perih pada kulit.
b. Photosensitivity (kulit sensitive terhadap matahari)
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Terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap
paparan sinar matahari. Akan mengalami gejala seperti ruam merah yang
gatal, sampai dengan lecet.
c. Solar urticaria (gatal-gatal)
Suatu kondisi langka, dimana paparan sinar UV dapat menyebabkan
gatal hebat pada kulit yang terpapar, sekaligus berpengaruh pada bagian
yang tidak terpapar sebagaimana layaknya reaksi alergi.
d. Kanker kulit
Penyakit ini dapat menyerang semua sel yang terdapat pada lapisanlapisan kulit. Meski awalnya hanya ditempat tertentu namun bila tidak
diperhatikan sejak dini dapat menyebar keseluruh tubuh.
e. Tumor kulit
Tumor ada 3 tumore jinak, tumor pra kangker dan tumor ganas.
Penyebab penyakit ini biasa terserang pada pekerja diruang terbuka seperti
nelayan dan petani.54
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BAB III
Zoya Pahoman Cabang Bandar Lampung

A. Zoya
1. Sejarah Singkat Zoya
Indonesia adalah masyarakat muslim dengan jumlah terbesar di dunia
untuk itulah Zoya berdiri atas keinginan pasar yang menginginkan masyarakat
muslim Indonesia bukan hanya sekedar nama saja melainkan juga dari segi
berpakaian pun harus Islami juga. Untuk itulah Zoya ini dibentuk untuk
memenuhi keinginan wanita-wanita muslimah dalam bergaya dengan
menggenakan hijab.
Zoya adalah perusahaan yang tercipta pada tahun 2005 sebagai alternative
busana muslim yang terjangkau bagi kalangan menengah, juga sebagai
alternative busana muslim berkualitas dan up-to-date atau mengikuti
perkembangan zaman sekarang. Zoya merupakan salah satu lini bisnis dari
Shafco Enterprise, sebuah Holiding Company yang bergerak di bisang busana
muslim fashion sejak tahun 1989 dengan kantor pusat di Bandung Indonesia.
Zoya adalah nama feminim yang dipakai di Rusia dan Urkania diambil
dari bahasa Yunani kuno yang berarti “kehidupan” Dalam bahasa India
memiliki arti “Bersinar” sedangkan dalam bahasa Arab diartikan dengan
“peduli” dan “menyenangkan”. Zoya mempunyai logo berwarna hijau dan
coklat yang berate hijau melambangkan kehidupan, kesegaran, ketenangan
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dan pertumbuhan. Sedangkan warna coklat yang berarti daya tahan dan
kenyamanan yang melambangkan bumi dan tanah.
Ada faktor-faktor awal terbentuknya Zoya adalah berangkat dari visi Zoya
itu sendiri yaitu ingin menZoyakan Indonesia, maksudnya dari keinginan
menZoyakan Indonesia adalah mengenalkan bahwa wanita hijab itu tidak
norak atau kampungan tetapi sebaliknya yaitu lebih fashionebel. Salah satu
pengenalan hijab kepada masyarakat adalah dengan memberikan tutorial hijab
kepada para remaja dengan menggunakan website sebagai alat pemasaran dari
jenis-jenis jilbab di Zoya dan juga berbagai jenis tutorial hijab untuk para
remaja agar lebih fres, kreatif dan inovatif.
Tujuan dari Zoya sangatlah mulia mengingat Zoya menginginkan seluruh
wanita-wanita muslimah di Indonesia untuk mengenakan hijab, yang saat ini
sudah banyak wanita-wanita yang mengenakan hijab. Tetapi pada zaman
sekarang ini masih juga ada yang menganggap bahwa memakai jilbab kurang
trand dan ribet padahal sebenarnya menggunakan jilbab banyak manfaatnya
dan berhijab juga adalah salah satu kewajiban bagi setiap wanita muslimah
karena

berhijab

melindungi

wanita

dari

berbagai

ancaman

yang

membahayakan.
Zoya adalah brand yang sangat menjaga kualitas barang terutama
menjaga kepercayaan para pelanggan dengan menjaga kualitas dari barang
tersebut dengan tetap menjalin hubungan dengan pihak produksi kain Turki
untuk senantiasa membuat pelanggan terus percaya kepada toko Zoya selain
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itu juga dengan menjaga barang tersebut utuh sampai pelanggan. Untuk
masalah harga Zoya menyesuaikan dengan harga pasar selain itu juga dengan
menyesuaikan kualitas barang yang ada. Kualitas dari busana muslim Zoya
sudah tidak diragukan lagi, karena Zoya sangatlah menjaga kepercayaan
pelanggan dan tetap menjalin kontrak selama 15 tahun lebih untuk tidak
menjual bahan busana muslim tersebut kepada pihak lain. Dari sinilah salah
satu factor yang menjadikan Zoya tetap menjaga kepercayaan pelanggan
karena bahan dari busana muslim Zoya ini tidak akan ditemukan di toko-toko
lain di Indonesia.55
Setiap brand busana muslim pasti mempunyai ciri khas masing-masing
untuk menarik pelanggan begitupun Zoya memiliki ciri khas yaitu bentuk
jilbab yang lebih full color dan juga inner yang menjadi andalan yaitu
bertuliskan Zoya disis kanan atas kepala dengan menggunakan Kristal
swarowsky dan juga menggunakan bahan khusus yang dipesan langsung dari
Turki yang membuat pemakainya lebih nyaman dan halus.
Hijab dari Zoya banyak corak dan bentuknya juga berbeda-beda, banyak
juga dipasaran yang ingin menyamakan bentuk dan corak hijab dari Zoya
tetapi tidak ada yang bisa menyamakan karena bentuk dan corak hijab yang
ada di Zoya ini di desain langsung dari Turki. Oleh sebab itu tidak akan ada
yang bisa menyamakan corak, bentuk, maupun jenis kain yang dipakai oleh
Zoya. Zoya sangatlah memperhatikan barang yang masuk dan yang akan
55
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dipasarkan. Setiap barang yang datang akan dicek langsung oleh MFA dan
kasir, mereka harus memastikan barang yang akan dijual tidak cacat
sedikitpun karena jika sampai terlihat oleh customer akan mempengaruhi citra
perusahaan. Dengan begitu maka aka nada timbale baliknya terhadap
perusahaan.
Perusahaan Zoya ini bergerak penjualan busana muslim yang didalamnya
terdapat jilbab, busana muslim, kosmetik dan lain-lain dalam penjualannya.
Brand Philosophy Zoya adalah Light and Color, Zoya menampilkan koleksi
yang berkarakter ringan, easy to wear, easy to match, serta lengkap dalam
desain dan warna. Dalam perusahaan Zoya ini menerima penyaluran dari
Bandung yang dalam sebulan bisa empat kali penyaluran barang atau produk
ke Zoya Bandar Lampung tersebut.
Zoya juga memposisikan diri sebagai brand yang menjadi solusi bagi
pemakai hijab. Saat awal berjilbab, perempuan biasanya khawatir wajahnya
akan terlihat tua, gemuk, tidak modis, dan tidak cantik lagi. Untuk menjawab
tantangan itu, Zoya mengeluarkan kerudung instan yang mampu
mengakomodasi semua bentuk wajah. Jadi masing-masing bentuk wajah ada
bergonya sendiri. Produksi Zoya berkebalikan dengan Shafira yang
memproduksi 70 persen busana dan 30 persen kerudung. Seiring permintaan
pasar, sekarang komposisi produksi kerudung
dan busana hampir seimbang. Tidak hanya itu, beragam ciput dan aksesoris
lain pun kemudian ikut diproduksi. Harga kerudung berkisar antara Rp 40 48

249 ribu. Sedangkan manset, ciput, dan aksesoris lain mulai Rp 10 - 70 ribu.
Tidak heran, keputusan tepat untuk mengembangkan Zoya berbuah manis.
Produksi yang ditargetkan untuk perempuan berusia 25 - 45 tahun 49 ini kini
memiliki 140 outlet di Indonesia. Sebanyak 60 persen diantaranya milik
Shafira Corporation. Sisanya adalah franchise.
Zoya terdapat macam-macam barang bukan hanya busana muslim saja
melainkan juga terdapat berbagai kosmetik dan juga macam-macam tas.
Zoya itu sendiri di bagi menjadi 4 macam Zoya dengan berbagai varian yang
mampu memenuhi kebutuhan customer dalam bidang fashion muslim yaitu
:
a. Zoya Fashion
Zoya fashion menghadirkan kerudung sebagai produk unggulannya.
Namun tidak hanya itu, Zoya fashion juga menyediakan busana, aksesoris
hingga perlengkapan ibadah bagi para customer. Tersedia dalam beragam
warna dan model yang anggun dan menarik, produk-produk Zoya fashion
merupakan pilihan yang tepat menemani customer dalam berbagai situasi.
b. Zoya Home
Zoya home merupakan rujukan fashion yang dapat digunakan oleh
customer dalam berkegiatan sehari-hari, baik di dalam maupun di sekitar
rumah, agar tetap nyaman dan stylish. Produk-produk Zoya home terbuat
dari bahan yang lembut dan adem, disertai desain yang menarik dengan
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model yang simple dan casual, sehingga membuat aktivitas sehari-hari
customer dirumah menjadi menyenagkan.
c. Zoya jeans
Produk-produk zoya jeans diciptakan untuk costomer yang menyukai
busana-busana bernuansa jeans, yang bergaya santai dan casual namun
tetap cantik. Ragam koleksi zoya jeans tersedia mulai dari koleksi top yang
terdiri dari shirt, tunik, dress dan outerwear, hingga koleksi battom seperti
beragam style celana dan rok panajang.
d. Zoya cosmetic
Zoya cosmetic hadir untuk melengkapi kebutuhan customer terhadap
produk-produk kecantikan, mulai dari perlengkapan make-up seperti
lipstick, lip-blam, bedak, BB cream, eye brow, eye shadow, blush on,
mascara dan make up removal hingga perawatan wajah dan tubuh seperti
masker, fecial wash dan body mist. Kehadiran Zoya cosmetic ini dapat
menjadi referensi para muslimah untuk menujang kecantikan seharihari.56
Zoya sudah terkenal di Indonesia karena Zoya ini menjadi salah satu
brand yang dapat di percaya pelanggan karena kualitas barang serta
keramahan karyawan terhadap pelanggan dan juga ketelitian terhadap barang
yang akan dijual terhadap pelanggan. Zoya di Bandar Lampung ini tidak

56

Dokumentasi Sejarah Berdirinya Zoya

50

hanya satu toko yang telah dibuka tetapi ada empat tempat yakni, Zoya di
Pahoman, Zoya di Kedaton, Zoya di Teluk dan Zoya di Metro,
Zoya cabang Pahoman Bandar Lampung tepatnya di daerah JL. Jend.
Sudirman No.68 Enggal Bandar Lampung yang telah beroprasi sejak 8 April
2015

yang dikelola oleh seorang Kepala Toko bernama Revi Amelia.

Perusahaan Zoya di Pahoman ini didirikan untuk mempermudah konsumen
sekitar Pahoman melakukan pembelian tanpa jauh-jauh ke Zoya Kedaton,
sayangnya Zoya di Pahoman tidak memproduksi barang-barang di Zoya
tersebut dan juga tidak menerima pembelian Glosir tetapi hanya memasarkan
dan menjual produk-produknya saja yang di supply dari Bandung, sebab Zoya
ini hanyalah sebagai cabang dari Bandung.
Zoya mengembangkan di lampung dengan maksud bahwa sebagai salah
satu brand terpercaya masyarakat adalah dengan menghijabkan bangsa
Indonesia yang telah dinobatkan sebagai masyarakat muslim terbanyak
pertama di seluruh dunia. Untuk para pelanggan di Lampung ini ada yang
membeli hanya khusus di pakai sendiri atau keluarga ada juga yang outlet atau
agen untuk para penjual yang ingin mengambil barang untuk di jual kembali
dipasar dengan harga grosir.
Untuk mendapatkan Customer lebih Zoya tidak hanya berdiam diri di toko
dan menunggu customer datang melainkan dengan mengadakan kegiatan
diluar toko seperti bazzar, hijab clinic dan Zoya Bandar Lampung ini juga
mengenalkan hijab Zoya dengan para ibu-ibu PKK bagaimana cara memakai
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hijab yang bervareasi dan lebih inovatif. Dan juga melalui pengenalan hijab
ini kepada ibu-ibu PKK serta Zoya juga mengadakan hijab class yaitu
mengetahui berbagai cara mengenakan hijab yang bervareasi. Zoya
memanjakan para customer dengan bebagai hijab full color atau banyak
warnna oleh sebab itu tidak perlu pusing memilih hijab yang harus sesuai
dengan warna baju karena hijab dengan beberapa warna akan bisa masuk ke
beberapa baju .57
2. Visi dan Misi Zoya
Zoya merupakan perusahaan muslimah Indonesia dengan berbagai jenis
busana yang selalu mengikuti tran zaman sekarang yang mempunyai visi dan
misi serta tujuan sebagai berikut :
Visi
Menjadi referensi utama bagi para muslimah dalam berbusana hijab yang
fashionable.
Misi
a. Menciptakan inovasi-inovasi style busana muslim terbaru
b. Memberikan inspirasi kepada para muslimah untuk selalu berhijab
stylish
c. Menyediakan solusi bagi kecantikan paras wanita muslimah
Tujuan
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Tujuan yang diangkat Zoya adalah “lebih pas untuk cantikmu”. karena
Zoya sangat memahami karakter kecantikan yang berbeda bagi tiap wanita
dan mampu memberikan solusi terbaik untuk tiap karakter garis wajah dan
tubuh.
Zoya pada dasarnya selain bertujaun mencari omzet, Zoya juga
mempunyai tujuan lain salah satunya adalah dakwah untuk berhijab, dan
untuk memaksimalkan proses dakwahnya Zoya Bandar Lampung juga
bekerjasama dengan agen-agen dan mengikuti event-event kegamaan seperti
pengajian atau ke isntansi-instansi dimana Zoya bisa memberikan sedikit
pengetahuan tentang bagaimana berbusana muslim yang tetap trendy sesuai
dengan hukum Islam.
Zoya Bandar Lampung berdiri atas tujuan mengembangkan
perekonomian Indonesia serta Indonesia berzoya dalam artian mengajak para
muslimah yang belum berhijab untuk berhijab dengan tidak menghilangkan
tujuan mulia dari si pendiri Zoya yaitu berdakwah melalui busana muslim.58
3. Struktur / Bagan Organisasi Zoya
Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya
kegiatan-kegiatan pada suatu perusahaan maupun lembaga. Hal ini agar satu
kegiatan dengan kegiatan yang lain lebih terarah dan tidak saling berbenturan.
Selain itu, struktur organisasi juga diperlukan agar terjadi pembagian tugas
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yang seimbang dan obyektuf yaitu memberikan tugas sesuai dengan
kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya.

Struktur Organanisasi
Zoya Pahoman Bandar Lampung

KEPALA TOKO
Revi Amelia

KASIR

MFA

1. Inggil

1. Noris

2. Wina

2. Atina
3. Rudi

Struktur organisasi yang baik yaitu dengan menempatkan yang tepat dan
memiliki kompetisi. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan lebih terarah,
teratur, dan terkontrol sehingga apabila terjadi persoalaan dapat segera
diselesaikan sedini mungkin dan setiap bidang-bidang tersebut memiliki tugas
dan tangung jawab masing-masing untuk mewujudkan efektifitas kerja Zoya
Pahoman Bandar Lampung.59
4. Produk Unggulan Zoya
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Zoya dalam menilai barang-barang yang diunggulkan sendiri sebenarnya
tidak ditetapkan barang yang menjadi keunggulan tetapi untuk menilai barang
yang banyak dibeli oleh konsumen memang lebih banyak di hijabnya
dikarenakan harganya yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Dalam menilai
barang yang banyak dibeli oleh konsumen dilihat setiap pengecekan barang
yang sudah habis digudang area dan akan mengambil barang dari Bandung.
Zoya pertama kali terkenal dikarenakan hijabnya yang full color saat
itulan Zoya banyak digemari oleh para kalangan muslimah muda, dan sampai
saat ini hijab Zoya masih menjadi yang paling digemari oleh para customer
Zoya. Selain hijabnya yang menjadi barang favorit di Zoya adalah inner atau
orang sering katakana dalaman baju. Mungkin untuk orang yang tidak
mengenal bahan pasti orang akan mengira bahwa bahan tersebut terlihat sama
saja dengan yang dipasarkan tapi kalau yang mengerti bahan akan tahu bahwa
bahan tersebut berbeda dengan yang dipasaran.60
Zoya Pahoman Bandar lampung memiliki omset perbulan kurang lebih
150 juta, namun pada momen-momen tertentu seperti menjelang idul Adha
dan menjelang hari Raya Idul Fitri omset Zoya mengalami kenaikan yang
cukup drastis bisa mencapai 300 juta perbulan.61
Perkembangan bisnis yang kian kompetitif membuat Zoya terus
melakukan inovasi dalam produk dan pelayanan dengan mengutamakan
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kualitas brand image dan kepuasan pelanggan, sehingga Zoya seberusaha
mungkin

menghadirkan

pelayanan

prima

bangi

pelanggan

melalui

kenyamanan showroom, pelayanan personal, hingga layanan pemasaran
produk melalui website.
5. Customers Profile Zoya
a. Demographic
Jenis kelamin

: Pria dan wanita

Usia

: 18 tahun ke atas

Kelas sosial

: menengah

Tingkat pendidikan : menengah
b. Psychographic
1) Bergaya hidup moderen
2) Mengikuti tren fashion terkini
3) Senang bersosialisasi
c. Geographic
Customer yang berdomisili di berbagai kota besar di Indonesia.
d. Brand Ambassadors Zoya
Eriska Rein, Soraya Larasati, Lula Kamal, dan Indah Nevertari (Juara
Raising Star Indonesia 2014) merupakan nama-nama yang terpilih
sebagai brand ambassador bagi produk Zoya. Para brand ambassador
tersebut dianggap merepresentasikan kecantikan wanita muslimah
Indonesia.
56

e. Sponsored Programs
Zoya telah dipercaya sebagai penunjang busana dan make-up oleh
sejumlah program televisi dan film seperti Mak Ijah Ingin Ke Mekah, Eat
Bulaga Indonesia, The Comment, Assalamualaikum Beijing, Hijrah
Cinta, dan Kukejar Cinta ke Negeri Cina.62
6. Strategi Pemasaran yang di Terapkan oleh Toko Busana Muslim Zoya
Bandar Lampung
Setrategi pemasaran yang di terapkan di perusahaan busana muslim
Zoya menggunakan suatu cara marketing yang lebih menekankan untuk
mendorong customer untuk ikut andil mempromosikan produk secara tidak
langsung, dengan memamfaatkan perkembangan teknologi yang mana
berperan besar dalam salah satu strategi pemasaran karena zaman mulai
berkembang, dimana internet sudah mulai bertransformasi menjadi lebih
interaktif dan user friendly, dengan melihat jumlah pengguna internet yang
semakin tumbuh tiap tahunnya.63
a. Segmentation is Communitization
Toko busana muslim Zoya Pahoman lebih memfokuskan terhadap
kualitas dan kenyamanan terhadap para konsumen. Sehingga segmentasi
Zoya lebih kepada menengah keatas, namun tidak menutup kemungkinan
bagi kalangan menengah kebawah untuk tetap dapat menggunakan
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produk Zoya karena apabila para konsumen melihat Zoya bukan dari segi
harga namun dari kualitas bahan. Pada tahun 2016 ini, Zoya sudah
mampu menerapkan konsep Communitization dengan cara membuk
webstore bagi para komunitas Zoya seperti facebook, Instagram,
Whatshapp, sms blash, dan telephone. Karena Zoya tidak hanya bertujuan
untuk mencari omzet namun lebih menjalin silaturahim secara aktif
dengan Zoya Lovers. Komunitas juga sebagai cara mendekatkan diri
kepada para konsumen, dan masyarakat luas sebagai media pengikat tali
persaudaraan agar selalu ikut berpartisipasi dalam setiap event yang
diselenggarakan.
b. Targeting is Confirmation
Dalam pemasaran Zoya pasti mempunyai target khusus dalam
pemasaran, namun di era yang semakin berkembang dengan media sosial
ini, Zoya juga tidak dapat lepas dengan dunia media sosial. Zoya akan
melakukan konfirmasi jika ada individu atau komunitas yang mau
bergabung dalam komunitas Zoya yaitu Zoya Lovers. Dan dalam
komunitas

tersebut

Zoya

dapat

memberikan

informasi

terkait

perkembangan produk terbaru tentang Zoya.
c. Positioning is Clarification
Klarifikasi disini bermakna memperjelas posisi brand Zoya dalam
benak para konsumen. Zoya memperjelas karakter produk kepada
konsumen dengan cara menjelaskan secara detail bahan dan desain Zoya.
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Apabila konsumen tersebut sudah mengetahui semua hal mengenai
produk Zoya maka konsumen hanya akan bertanya sebatas bahan yang
digunakan, sedangkan apabila konsumen tersebut tidak mengetahui bahan
Zoya, maka pihak Zoya akan menjelaskan secara detail dan dalam
pengklarifikasian produk Zoya kepada pada customer sangatlah
memuaskan dan cepat karena respon yang diberikan sangat tanggap
dengan apa yang dibutuhkan, seperti ketika konsumen memiliki busana
dan mereka ingin dikombinasikan dengan kerudung Zoya, maka pegawai
Zoya akan memberikan saran yang sekiranya pas dan sesuai dengan yang
dibutuhkan.
d. Differentiation is Codification (DNA)
Hal ini perlu dilakukan karena pesaing di era sekarang ini semakin
tidak terbatas. Jadi Zoya semakin susah membangun posisioning dan
diferensiasi yang unggul dan sulit untuk ditiru. Dan Zoya harus benarbenar dapat mengidentifikasi perbedaan yang ada sampai ke „tingkat
DNA. Secara umum Zoya menciptakan produk itu dengan bahan yang
khusus jadi Zoya melakuan penelitian dari waktu ke waktu dan bahan
inilah yang cocok dan nyaman dipakai karena komposisinya sudah sesuai
dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia dan Zoya sudah patenkan
bahan komposisi tesebut dan sudah ada MOU dengan production artinya
bahan itu tidak bisa di perjualbelikan ke pihak selain Zoya dan yang
kedua ada dimotif, mengenai motif Zoya selalu update, jadi Zoya tidak
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menganut sebagai followers tapi sebagai leaders dalam inovasi. Jadi yang
membedakan Zoya dengan pasaran lain yaitu terletak pada kualitas bahan
yang adem dan nyaman digunakan oleh konsumen, karena apabila dilihat
dari material, jenis kualitas yang bagus serta Zoya memiliki desainer
khusus untuk merancang desain Zoya yang mana berbeda dengan produk
lain karena kerudung Zoya dirancang oleh desainer khusus Zoya.
Sehingga konsumen merasakan kenyamanan terhadap produk Zoya
karena mereka merasa dengan pembuatan kerudung atau busana muslim
menggunakan kualitas dan bahan yang bagus maka akan nyaman dalam
pemakaian disetiap aktifitasnya. Mereka berpendapat bahwa kerudung
Zoya itu apabila digunakan sangat nyaman dan tidak panas apabila
dibandingkan dengan kerudung lainnya. Selain itu dengan kualitas bahan,
modelnya elegan, namun biasa/casual terlihat mewah kalau dipakai
berbeda dengan yang ada diluaran walaupun dipasaran itu ada dan
potongannya juga berbeda. Dan ketika mengenakan kerudung mereka
merasa seperti tidak memakai kerudung soalnya terasa adem, akan tetapi
kalau untuk baju bersifat menyerap keringat jadi harus disesuaikan
dengan kebutuhannya.
e. Product is Co-creation
Dalam pengembangan produk Zoya berusaha untuk memenuhi
keinginan konsumen secara keseluruhan, namun produsen cukup
kesulitan dalam memproduksinya sehingga produsen juga melakukan
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inovasi-inovasi yang sesuai dan pas dipasaran serta riset bahkan tetap
mengikuti lifestyle disetiap tahunnya. Dan inovasi tersebut akan terus
berkembang sesuai kebutuhan konsumen pada saat ini, serta akan
berkembang disetiap periodenya, setiap periode berjalan 4 bulan, dan
khusus untuk tahun 2016 periodenya cukup lama yaitu januari sampai
lebaran. Dan melihat lifestyle masyarakat Indonesia, Zoya sudah cukup
mampu melebarkan sayap busana muslim terutama kerudung di kalangan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang masyarakat
butuhkan. Dengan demikian brand Zoya sudah tidak asing untuk dikenal
dikalangan masyarakat.
f. Price is Currency
Dalam strategi pemasaran saat ini, dalam proses penetapan harga
haruslah dilakukan secara transparan kepada para konsumen. Zoya sendiri
dalam penetapan harga memang sudah ditentukan dari pusatnya langsung
dan Zoya Pahoman hanya memasarkan sesuai atas instruksi dari Zoya
pusat. Namun, dalam penetapan harga Zoya tidak hanya asal menetapkan
besaran nominal harga suatu produk sesuai keinginan produsen, akan
tetapi melihat pada bahan, material, yang digunakan itu seperti apa dan
sesuai dipasaran, karena sebelum dipasarkan secara keseluruhan pihak
Zoya akan memasarkan sampel produk yang dibuat kepada pasaran
apakah sesuai dengan keinginan para konsumen. Meskipun harga brand
Zoya cukup mahal bagi kalangan menengah ke bawah namun masyarakat
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ataupun konsumen Zoya merasa wajar dengan harga yang sudah
ditentukan karena mereka merasa semua itu sebanding dengankualitas
dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan brand Zoya.
g. Place is Communal Activation
Zoya Pahoman dalam pendistribusian produk saat ini cakupannya
sudah luas. Communal activation ini berarti mengaktifkan sebuah
komunitas baik secara physical (offline) maupun virtual (online) yang
ada. Dan orang-orang yang ada dikomunitas inilah yang membantu Zoya
untuk memasarkan produknya secara tidak langsung dan secara luas
kepada anggota komunitas lainnya dan konsumen yang akan memasarkan
produk Zoya biasanya disebut sebagai agen dan dalam memasarkannya
tetap memiliki criteria khusus yaitu:
1) Dikenai biaya administrasi Rp.20.000,2) Melakukan pembelanjaan pertama minimal Rp. 3.000.000,- nett
(setelah diskon)
3) Pembelanjaan berikutnya, minimal Rp. 1.000.000,- nett (setelah
diskon)
4) Diskon pembelanjaan 30%
5) Maksimal retur produk 10% dari total belanja
6) Produk yang diterima returnya dalam kondisi baik, jika sudah cacat
maka retur tidak diterima
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7) Maksimal jangka waktu retur adalah 1 bulan sejak tanggal transaksi
produk yang bersangkutan.
8) Tidak ada proteksi area, artinya siapapun berhak menjadi agen di
wilayah yang sama.
Namun, masyarakat saat ini dinamis, artinya ketika mereka saat ini
menjadi agen Zoya, dua tahun lagi atau kedepannya belum tentu mereka
masih menjadi agen karena situasi dari masyarakat sekitar agen tersebut,
kemudian kemampuan dari agen tersebut

untuk mengadopsi

dan

menyesuaikan dengan pembeli-pembeli mereka, kalau mereka tidak bisa
menyesuaikan otomatis konsumen tersebut tidak akan loyal kepada agen
tersebut. Jadi para agen juga harus mengikuti tuntutan masyarakat mengenai
hijab yang bagus kalau mereka tidak mengikuti hal tersebut maka otomatis
mereka akan tersingkirkan. Akan tetapi kedepannya akan ada agen-agen
baru lagi dan hal ini terus akan berlanjut.
h. Promotion is Conversation
Dalam kegiatan ini Zoya berusaha untuk mempromosikan seluruh
produknya secara maksimal baik secara online maupun offline. Secara
offline maupun online biasanya promosi yang dilakukan setiap
perusahaan bersifat satu arah. Namun, dalam promosi produk Zoya
juga tidak lepas dalam media cetak, media massa, event-event bahkan
media sosial, dimana dilakukan untuk memaksimalkan promosi kepada
para konsumen, serta melakukan interaksi dengan para konsumen
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terkait hal apa yang diinginkan. Conversation Zoya kepada konsumen
seperti dalam acara bazar atau event-event tertentu yang diadakan Zoya
dimana Zoya mampu menjelaskan produknya secara leluasa kepada
konsumen, selain itu Zoya juga dapat memberikan tutorial hijab yang
diperlukan oleh para konsumen saat itu juga. Selain melakukan
conversation secara offline, Zoya juga melakukan secara online
dimana memberikan informasi-informasi terkait berita terbaru
mengenai produk Zoya yang ada di Pahoman secara komunikatif
dengan para konsumen.
i. Selling is Commercialization
Commercialization harus dilakukan atas dasar kesadaran bahwa
relasi jangka panjang yang dibangun sama-sama menguntungkan
kedua belah pihak yaitu antara Zoya dengan konsumen. Dan Zoya
Pahoman pun sudah menjadikan beberapa costumer Zoya untuk
menjadi agen Zoya. Sehingga dari kedua pihak akan sama-sama
diuntungkan. Dan apabila customer ingin menjadi agen Zoya maka
harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
j. Brand is Character
Di zaman yang semakin canggih ini, Zoya tidak bisa lagi
membangun mereknya secara sendirian, namun juga melibatkan
konsumen untuk membangun karakter yang dimiliki Zoya itu sendiri.
Apabila dilihat dari segi penciptaan produk brand Zoya memang
64

hampir sama dengan brand-brand lainnya, dan hal yang sangat
membedakan Zoya dengan produk pasaran lain dari material, jenis,
desain bahkan tagline. Dan yang menjadikan karakter Zoya semakin
kuat terletak pada persepsi masyarakat bahwa Zoya itu brand busana
muslim.
k. Service is Care
Service memanglah menjadi suatu keharusan yang dilakukan
setiap perusahaan. Semua perusahaan pasti melakukan dan setiap
konsumen pasti juga mengharapkan. Caring disini bukan sekedar
servis namun menjadikan setiap konsumen itu sebagai teman. Dalam
pelayanan Zoya baik itu online maupun offline hal yang dilakukan
Zoya adalah mencari tahu hal yang dipermasalahkan dan yang
diinginkan setiap konsumen dan Zoya pun akan memberikan solusi
dengan berbagai pilihan yang sesuai dengan harapan konsumen.
Dengan demikian, Zoya tidak hanya menganggap konsumen itu
sebagai penikmat produk saja namun lebih kepada seorang teman yang
datang kepada teman untuk mencari penyelesaian persoalan dalam
berbusana muslim yang mereka inginkan.
l. Process is Collaboration
Zoya dalam memasarkan produknya bukan lagi dijalankan secara
sepihak dari Zoya, melainkan dijalankan secara bersama-sama dimana
dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Zoya pun menjalin
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kolaborasi dengan banyak pihak bahkan juga dengan konsumen agar
lebih kompetitif dan menawarkan value yang lebih tinggi kepada para
konsumen.64
B. Peran Merek Zoya Terhadap Tingkat Loyalitas Pelanggan Busana Muslim
Zoya sebagai perusahaan busana muslim telah melakukan berbagai trobosan
aktifitas penjualan baik secara langsung maupun melalui media online dengan
berbagai inovasi sehingga cita merek Zoya dapat dipertahankan. Lahirnya merekmerek busana muslim terbaru membuat perusahaan Zoya semakin gencar untuk
melakukan peningkatan terhadap kualitas barang, baik dari segi bahan, model,
pelayanan maupun pengiklanan produk.
Menurut pengakuan Revi Amelia selaku kepala toko Zoya cabang Bandar
Lampung merek memiliki peran yang sangat penting terhadap daya beli
konsumen. Ketika konsumen pertama kali melakukan pembelian kemudian ia
merasa puas dengan produk yang dibelinya maka konsumen akan memberikan
apresiasi yang baik terhadap produk tersebut sehingga konsumen akan menjadi
pelanggan setia (Loyalitas) dan secara tidak langsung akan mengajak orangorang disekitarnya untuk membeli produk dengan merek yang sama.
Untuk mempertahankan loyalitas konsumen, Zoya menggunakan bahan yang
berkualitas, serta nyaman dipakai. Kemudian selain dari segi bahan Zoya juga
memberikan perhatikan kepada konsumen. Salah satu bentuk perhatian Zoya
terhadap konsumen dapat terlihat ketika konsumen ulang tahun pihak Zoya selalu
64
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mengucapkan selamat atas bertambahnya usia konsumen tersebut melalui short
message service dan juga memberikan diskon 20-50%. Selain memberikan
ucapan ulang tahun, untuk mempertahankan loyalitas konsumen pihak Zoya
selalu memberikan diskon yang besar, potongan harga pada events tertentu
seperti hari raya Idul Fitri, tahun baru, dan akhir bulan. Zoya juga telah
melakukan penjualan serta pemberian member kurang lebih sebanyak 100
konsumen. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari table 1.1 berikut :
Kreteria Loyalitas Zoya Pahaoman
No

Pembelian Pertahun

Jumlah Persen

Kategori

1.

1-5 x pembelian / Tahun

15%

Tidak loyalitas

2.

6-11 x pembelian / Tahun

30%

Sedang

3.

12-24 x pembelian / Tahun

55%

Loyalitas

Dari table 1.1 Kriteria Loyalitas Zoya Pahoman
Dari tabel 1.1 diatas sudah jelas bahwa perusahaan Zoya memiliki pelanggan
yang loyalitas walpun belum masuk ke dalam kategori sangat loyalitas.65
Setelah peninjauan lebih dalam dari setiap wawancara dapat diketahui bahwa
dalam usaha mempertahankan merek serta meningkatkan loyalitas pelanggan
perusahaan Zoya melakukan perbaikan-perbaikan, inovasi tentang kualitas
barang serta memberikan pelayanan yang prima untuk setiap pembeli yang
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datang, Zoya juga memanfaatkan selebriti Indonesia sebagai modelnya dengan
harapan agar zoya dapat semakin dikenal oleh masyarakat dari berbagai
kalangan, namun fenomena Zoya merupakan nama feminin yang dipakai di
Rusia dan Ukraina sehingga pada masyarakat indonesia terdengar masih asing
dan sulit diucapkan serta diingat dalam dibenak konsumen. Dengan demikian
diharapkan pembeli yang datang merasa senang dan puas sehingga selalu terus
berulang-ulang berbelanja ke Zoya.
Pada survey Top Brand yang dilakukan oleh majalah marketing dan Froentier
Consulting , mampu memberikan ukuran kesuksesan sebuah merek di pasar
melalui tiga pengukuran dimensi, yaitu Brand Awarness (top of mind
awareness), market share (last used), dan commitment share (futureintention).
Dapat dikatakan, ketiga variabel ini mampu memberikan gambaran tentang
kondisi merek di pasar. Variabel pertama yaitu mind share, mengindikasikan
kekuatan merek dibenak konsumen (tingakat kesadaran merek tertinggi). Market
share menunjukan kekuatan merek dipasar dalam hal perilaku pembelian aktual
konsumen. Variabel ketiga, yaitu commitment share mengidentifikasikan
kekuatan merek dalam mendorong konsumen untuk membeli merek tersebut di
masa yang akan datang (tingkat loyalitas tertinggi).
Toko busana muslim Pahoman lebih memfokuskan terhadap kualitas dan
kenyamanan terhadap para konsumen. Sehingga segmentasi Zoya lebih kepada
menengah keatas, namun tidak menutup kemungkinan bagi kalangan menengah
kebawah untuk tetap dapat menggunakan produk Zoya karena apabila para
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konsumen melihat Zoya bukan dari segi harga namun dari kualitas bahan. Pada
tahun 2016 ini, Zoya sudah mampu menerapkan konsep Communitization dengan
cara membuka webstore bagi para komunitas Zoya seperti facebook, Instagram,
Whatshapp, sms blash, dan telephone. Karena Zoya tidak hanya bertujuan untuk
mencari omzet namun lebih menjalin silaturahim secara aktif dengan Zoya
Lovers. Komunitas juga sebagai cara mendekatkan diri kepada para konsumen,
dan masyarakat luas sebagai media pengikat tali persaudaraan agar selalu ikut
berpartisipasi dalam setiap event yang diselenggarakan dengan seperti ini maka
merek Zoya akan melekat kepada masyarakat luas.66
Menurut ibu Betty selaku konsumen merek sangat mempengaruhi
kepercayaan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian sehinga merek
sangatlah penting untuk membantu konsumen menentukan pilihan yang tepat
sesuai dengan kebutuhannya, sehingga ketika konsumen sudah merasa puas
dengan produk tersebut konsumen akan melakukan pembelian ulang terusmenerus . menurut pengakuan bu Betty ia berbelanjan ke Zoya setiap 1 minggu
sekali untuk memenuhi kebutuhan primer pribadi maupun kelurganya.67
Menurut Yuyun merek mempengaruhi pembelian konsumen, jika sebuah
merek berkualitas dan nyaman maka konsumen tidak akan merasa kecewa
bahkan yang di ingat dan sudah melekat adalah merek tersebut setiap kali akan
melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya. Ia selalu berbelanja
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keZoya setiap 2 minggu sekali ia selalu update tentang produk-produk baru di
Zoya karena pelayanan yang sangat ramah, dan sopan serta kualitas barangbarang Zoya yang di pakai nyaman sehingga lebih mempunyai rasa percaya diri
yang lebih tinggi.68
Sedangkan menurut ibu Indah merek juga sangat mempengaruhi minat konsumen
untuk melakukan pembelian suatu barang, ketika konsumen sudah merasa puas
dengan kualitas yang diberikan oleh merek tersebut maka secara tidak langsuang ia
akan mempromosikan produk tersebut kepada kekerabat, teman-teman atau
bahkan sahabat mereka tentang merek tersebut. Ibu Indah berbelanja ke Zoya
setiap 1-2 minggu karena ia sudah benar-benar merasakan kualitas yang diberikan
pihak Zoya.69
Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa merek sangat
mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian terus menerus,
mempermudah konsumen untuk memilih barang yang berkualitas sesuai
kebutuhan.
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BAB IV
Peran Perusahaan Zoya Terhadap Tingkat Loyalitas Pelanggan
Busana Muslim di Bandar lampung

Peran Perusahaan Zoya Terhadap Tingkat Loyalitas Pelanggan Busana Muslim
Di Bandar Lampung
Berdasarkan wawancara serta pengumpulan data yang telah diperoleh dari
sebelumnya maka dapat di analisis sebagai berikut :
Saat ini kehidupan masyarakat modern memiliki implikasi pada peran merek,
artinya konsumen tidak sekedar menginginkan produk, tetapi juga merek.
Sehingga ekuitas merek turut berpengaruh terhadap kondisi emosional konsumen.
Merek yang kuat akan menghasilkan harga yang menarik selain itu perusahaan
harus selalu berusaha mempertahankan para pelangganya dengan berbagai cara
supaya apa yang diinginkan perusahaan tersebut dapat tercapai dengan maksimal,
dapat mengikuti apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan para pelanggan, serta
perusahaan dapat bersaing secara kompetitif dengan berusahaan lain mengingat
saat ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama.
Merek adalah bagian dari sebuah kata yang bisa di ucapkan dilafalkan dan hal
ini merek sangat berperan terhadap loyalitas pelanggan sebab jika para pelanggan
sudah mengetahui merek tersebut maka para pelanggan akan dengan mudah
mencari merek tersebut. loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah
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perusahaan, mempertahanka mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama
bagi sebuah perusahaan

untuk menarik dan mempertahankan mereka. Kaitan

dengan loyalitas pelanggan terhadap merek ada beberapa karateristik yang dimiliki
oleh merek salah satunya mudah diingat, hal ini yang dilakukan oleh perusahaan
Zoya dengan memberi nama yang simple, mudah diucapkan serta memberi
pelayanan yang baik, perhatian dan juga pelayanan yang ramah menjadi suatu cara
pihak Zoya supaya konsumen selau mengingat produk-produk Zoya.
Kemudian merek sangat bermakna dalam kaitannya dengan loyalitas yaitu
dengan bermaknanya suatu merek pelanggan akan dengan mudah tahu tentang
maksud yang diucapkan atau ditanyakan oleh pelanggan lainnya. Ada juga tujuan
pemberian merek yakni perusahaan menjamin mutu bahwa barang yang
dikeluarkannya berkualitas baik. Demikian juga dengan Zoya ia selalu
mengeluarkan produk-produknya selain mengikuti model busana zaman sekarang
Zoya juga selalu mengeluarkan produk yang berkualitas tanpa ada cacat sedikitpun
hal yang dilakukan sebelum barang dipasarkan pihak Zoya selalu mengecek
barang tersebut sehingga barang yang dipasrkan tidak lagi ada yg cacat hal ini
menjadi salah satu jaminan yang diberikan oleh Zoya ke pada konsumen. Sehingga
dengan adanya jaminan ini pula menjadi salah satu ketertarikan konsumen untuk
melakukan pembelian ulang dan juga salah sau cara Zoya untuk menimbulkan rasa
loyalitas konsumen terhadap produk-produk Zoya atau percaya kepada Zoya
bahwa barang yang di keluarkan benar-benar bagus.
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Kemudian dengan disukai kaitanya dengan merek para produsen harus
menciptakan dan memiliki merek yang disukai masyarakat. Dengan menciptakan
merek yang disukai masyarakat akan dengan mudah menarik minat masyarakat
untuk mencoba menggunakan merek tersebut. Sehingga, jika para masyarakat
menyukainya produk-produk yang disediakan Zoya akan menjadi pelanggan yang
loyalitas terhadap merek tersebut. Dengan begitu para pelanggan mampu
menjadikan zoya sebagai merek yang dapat diingat dan disukai oleh masyarakat
khususnya di Bandar lampung dengan adanya masyara kat pula merek zoya
memiliki makna dan dapat diadaprtasikan keseluruh masyarakat luas.
Merek juga mempunyai manfaat salah satunya untuk memudahkan proses
penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan sehingga tidak akan adanya
duplikat tentang merek tersebut. Terutama merek harus dilindungi dalam hal ini
pula zoya memiliki sertifikat yang mampu melindungi merek dari hukum yang
tardapat di Indonesia yang bergerak di bidang penjualan sehingga tidak lagi takut
bahwa merek perusahaan akan di ambil atau di duplikat oleh orang lain selain itu.
Dilihat dari table yang berada di halaman 65 dapat terlihat sangat jelas bahwa
perusahaan Zoya sudah berusaha dan mampu mempunyai pelanggan yang loyalitas
walaupun belum mempunyai pelanggan yang sangat loyalitas, dan pelanggan yang
loyalitas bisa saja pindah berlangganan ke produk lain dengan berbagai alasan,
dengan begitu ini menjadi suatu tantangan yang besar untuk perusahaan Zoya
bagaimana cara mempertahankan serta menambah pelanggan untuk tetapi loyal.
Menurut penulis, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan berbagai
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inovasi maupun evaluasi, serta diberikanya kesempatan untuk para pelanggan
memberi masukan model baju atau jilbab yang mereka inginkan dari berbagai
keinginan dipilih mana keinginan yang banyak dinginkan konsumen dengan begitu
pelanggan akan merasa bahwa mereka lebih dianggap dan mereka merasa senang
bahwa apa yang mereka inginkan di turuti oleh perusahaan Zoya dengan begitu
diharapkan pelanggan tetap setia.
Konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri terhadap
pilihannya sehingga apa yang menjadi pilhan konsumen itulah yang dianggap baik
misalnya ia merasa nyaman jika memakai busana yang bermerek Zoya atau
memakai jilbab Zoya sehingga ia merasa percaya diri untuk berkerja bertemu
dengan banyak orang dengan hal inipun menjadi salah satu pemicu cepat
terselesainya pekerjaan karenya ia merasa nyaman dengan apa yang ia pakai.
Menurut penulis setelah melihat teori jenis-jenis loyalitas konsumen pada
halaman 32 serta melakukan wawancara dengan Revi Amelia selaku Kepala Toko
Zoya Pahoman Bandar Lampung, yang dilakukan pada Tanggal 4 April 2016 ia
mengatakan bahwa dalam perusahaan Zoya melihat dari kebutuhan konsumen
yakni kebutuhan sandang maka pelanggan yang dikatakan loyalitas jika pelanggan
melakukan pembelian 24-12 kali dalam 1 Tahun dan dikatankan sedang jika
melakukan pembelian 6-10 kali dalam 1 Tahun serta dikatakan tidak Loyalitas jika
hanya melakukan pembelian 1 atau 2 kali dalam setahun. Hal ini dilihat dari teoriteori merek dan loyalitas maka perusahaan Zoya cabang Bandar lampung ini
merek benar-benar mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen dengan pengakuan
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tersebut sudah dapat dilihat bahwa perusahaan Zoya mampu menumbuhkan rasa
Loyalitas terhadap merek maupun produk Zoya. Dengan hal ini Zoya Pahoman
cabang Bandar Lampung ini dapat memperoleh omset atau keuntungan 150 juta –
300 juta per-bulan.
Sebuah merek akan mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya apabila
terkenal akan kualitas yang baik sehingga banyak diminati oleh konsumen. Bahkan
terkadang harga sebuah merek jauh lebih mahal dibanding harga perusahan betapa
merek telah menjadi harta yang bisa mendatangkan manfaat bagi pemiliknya.
Karena itu, ia wajib dijaga dan dilindungi. Apalagi sang pemilik telah
mengucurkan tenaga, pikiran, waktu dan dana yang tidak sedikit untuk membuat
sebuah merek produk dengan kualitas baik, lalu mempublikasikannya melalui
iklan-iklan di televisi, radio, internet dan lain-lain, yang semuanya juga
membutuhkan biaya. Sebab itu, maka sangat pantas bila jeripayah dilindungi dan
kepemilikannya terhadap merek diakui.
Dalam hal ini zoya mampu mempertahankan merek dalam rangka
menumbuhkan citra perusahaan yang baik dan rasa loyalitas pelanggan hal
tersebut dilakukan dengan menaati ketentuan islam dengan contohnya tidak
meniru atau memalsukan merek serta jujur dalam bertransaksi langsung maupun
online .
Faktor-faktor loyalitas pelanggan salah satunya Barang dan Jasa berkualitas
perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus memiliki
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beberapa produk berkualitas dan layanan prima, paling tidak standarnya harus
menyamai para pesaing utama dalam industri.
Dalam hal ini Zoya melakukan penjualan produk-produk yang berkualitas,
lembut, adem nyaman dan mengikuti model-model busana serta hijab zaman
sekarang sehingga menjadi salah satu cara perusahaan Zoya untuk menumbuhkan
rasa Loyalitas pelanggan serta trik –trik yang dilakukan oleh Zoya untuk
mempertahankan pelanggan yang sudah loyal yakni dengan cara memberikan
perhatian kepada para konsumen ketika sedang ulang tahun selalu diucapkan dan
diberikan diskon 20% jadi ketika pelanggan ingin membuat kartu member pihak
Zoya selalu mewajibkan konsumen untuk mengisi identitas diri supaya lebih
mudah untuk memberikan perhatian khusus, selain itu yang diterapkan di Zoya
yakni 3 S (Senyum, Sapa, Salam) menjadi trik andalan untuk menarik para
konsumen supaya nyaman dan merasa lebih dekat dengan pegawai Zoya. Sehingga
tanpa ragu-ragu untuk bertanya atau memberikan masukan yang pas untuk baju
atau jilbab yang dinginkan.
Zoya juga selalu melakukan program promosi loyalitas, program tersebut
banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara perusahaan dan pelanggan.
Biasanya program ini memberikan semacam penghargaan khusus kepada
pelanggan kelas kakap atau pelanggan rutin agar mereka merasa senang karena
benar-benar di perhatikan sehingga dengan adanya diskon atau potongan harga
kosumen bisa menjadi lebih hemat dalam memenuhi kebutuhan akan produk yang
diinginkan, dari beberapa hal di atas merupakan cara-cara merek Zoya untuk
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mempertakhan pelanggannya serta meningkatkan pelanggannya setiap bulannya
dengan jaminan serta prilaku yang diberikan yang diharapkan pihak Zoya para
konsumen yang sudah loyal dapat membawa kerabat atau teman-temannya
berbelanja ke Zoya.
Zoya juga melakukan promosi terus menerus dengan dibintangi oleh para artis
agar masyarakat mengenalnya tidak hanya itu hal lain yang dilakukan yakni
dengan mengikuti berbagai pameran, mendirikan stand atau mensosialisasikan
produk Zoya ke ibu-ibu posyandu, PKK, pengajian dan dan lain-lain dengan cara
inilah pihak Zoya akan lebih dekat dengan masyarakat sekeliling Bandar lampung
dan menurut penulis promosi ini sudah baik hanya saja lebih semangat lagi untuk
promosi kepada masayarakat luas bukan hanya di Bandar Lampung melainkan luar
Kabupaten seperti Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus atau di promosikan di
berbagai mahasiswa dengan mendirikan stand ketika kampus mempunyai eventevent yang memang cocok untuk memasarkan prodak Zoya.
Saat ini sudah mulai banyak para konsumen yang membawa kerabat atau
teman-temanya untuk berbelanja ke Zoya Banyak juga konsumen yang mengaku
bahwa produk Zoya sangat berkualitas dilihat dari bahannya yang sesuai dengan
harga yang sudah ditetapkan bukan hanya itu saja mereka memandang bahwa
pelayanan yang diberikan Zoya juga sangat bagus selalu ramah dan sopan rungan
yang nyaman, berAC dan sejuk serta adanya music-musik islami yang menemani
ketika sedang memilih-milih prodak yang dibutuhkan hal ini menjadi ketertarikan
konsumen.
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Serta hal-hal lainnya Zoya cabang pahoman Bandar Lampung ini sebelum
membuka toko Zoya selalu berkumpul terlebih dahulu untuk melakukan doa
bersama serta diberikan arahan-arahan yang dilakukan oleh kepala toko hal ini
dilakukan supaya para pegawai Zoya tetap kompak untuk mencapai target serta
keuntungan sebanyak mungkin. Hal ini menurut saya sangat bagus karena memang
sudah sewajarnya jika ingin melakukan sesuatu harus berdoa terlebih dahulu
supaya diberi kelancaran serta kemudahan untuk mendapatkan rezeki.
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BAB V
Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelum
ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan Peran Perusahaan Zoya Terhadap
Tingkat Loyalitas Pelanggan Busana Muslim di Bandar lampung sebagai berikut :
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zoya memiliki peran sangat penting
dalam membantu masyarakat untuk lebih mudah memilih produk yang diinginkan
dan sesuai dengan kebutuhannya, dengan begitu mereka tidak merasa kesulitan
jika akan melakukan pembelian ulang terhadap barang yang diinginkan. Selain itu
merek juga menjadi jaminan bagus atau tidaknya kualitas suatu barang sehingga
konsumen lebih merasa percaya diri saat mengenakan produk Zoya.
Dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, Zoya memberikan pelayanan prima
kepada konsumen serta memberikan saran terhadap produk yang diinginkan, agar
konsumen merasa puas melakukan pembelian produk Zoya selain itu Zoya selalu
menerapkan 3 S senyum, salam dan sapa serta memberikan ucapan selamat ketika
ada konsumen yang ulang tahun sekaligus memberikan diskon pada konsumen
tersebut.
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B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan
dalam penelitian Peran Perusahaan Zoya Terhadap Tingkat Loyalitas Pelanggan
Busana Muslim di Bandar lampng sebagai berikut :
1. Perusahaan harus berusaha mempertahankan citra Perusahaan dengan cara
menjaga kualitas bahan dan desain busana muslim dengan begitu akan menjaga
loyalitas pelanggan, karena pada saat ini banyak persahaan bersaing dengan
mengeluarkan produk-produk dengan kualitas yang sama namun, dengan harga
yang relatif lebih murah. Melakukan inovasi terhadap interior ruangan supaya
toko Zoya mempunyai ciri khas tersendiri dan memberikan kesan yang berbeda
kepada setiap konsumen.

Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk

mengeluarkan ide kreatifnya tentang desain busana muslim, dengan begitu pihak
Zoya mengapresiasikan ide tersebut dengan cara memproduksi produk yang
sudah di desain oleh pelanggan.
2. Perusahaan Zoya dapat untuk melakukan pembelian secara glosir dan
Memperluas kerjasama dengan pihak lain terutama pada mitra keagenan Zoya.
Sehingga dengan memaksimalkan pendistribusian produk tersebut Zoya
Pahoman akan mampu membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat
pengangguran. Didirikanya cabang Zoya di berbagai kabupaten yang ada di
Provinsi Bandar Lampung supaya masyarakat yang berada di luar Bandar
Lampung lebih mengenal dengan merek Zoya dan juga mempermudah pembelian
secara ofline jika di berbagai Kabupaten ada toko Zoya.
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