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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

GG Sport adalah suatu usaha pakaian jadi khususnya kaos dan baju yang 

dijalankan perseorangan oleh Ajung Sihwahyuono. GG Sport merupakan usaha 

kecil yang masih baru yang berdiri sejak 2017 yang berlokasi di Perumahan 

Kepuh Permai Blok 1 Nomor B1 Wedomartani, Sleman Yogyakarta Merupakan 

usaha kecil dengan 20 orang karyawan dan memiliki 5 line mesin jahit. 

Bekerjasama dengan pabrik SRITEK dan JOGJATEK menjadi tempat supplier 

kain yang belum jadi untuk dijadikan pakaian siap pakai yang akan digunakan 

oleh semua orang. Dengan usaha dari bapak Ajung sendiri usaha yang dijalani 

mulai meningkat dikarenakan pesaing yang semakin sulit. Itu membuat pemilik 

berusaha keras untuk mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dengan 

memberikan nilai tambah pada produksi kaosnya. 

4.2 Gambaran Responden 

 Responden pada penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari : 

a. Satu orang pemilik usaha konveksi GG Sport 

b. Satu orang yang pengalaman kerja lebih lama pada bagian penjahitan 

c. Satu orang yang pengalaman kerja lebih lama pada bagian pemotongan 

Tabel 4.2 Gambaran Responden 

No Nama Usia  Jenis kelamin Lama 

Bekerja 

Penempatan 

1. Ajung Sihwahyuono 52 tahun Laki - Laki 2 tahun Pemilik 

2. Agus Riyanto 42 tahun Laki - Laki 2 tahun Bagian Penjahitan 

3 Dina Astuti 45 tahun Perempuan 1,7 tahun Bagian Pemotongan 

Sumber : Data primer yang sudah diolah. 2019 
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4.3 Proses produksi usaha konveksi GG Sport 

 Proses produksi pada konveksi GG Sport ini terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu penyediaan bahan baku, membuat pola, memotong kain sesuai pola, jahit, 

finishing. Tahapan proses produksi tersebut sebagai berikut : 

4.3.1 Penyediaan bahan baku 

 Penyediaan bahan baku ini disediakan oleh pemilik konveksi “GG Sport” 

agar bahan baku selalu terpenuhi. Konveksi “GG Sport” ini menyediakan bahan 

yang berasal dari pabrik tekstil yang sudah terkenal dengan kualitas yang baik 

yaitu SRITEK dan JOGJATEK. Dalam pemilihan penyediaan bahan baku 

biasanya disesuaikan dengan permintaan konsumen sehingga apa yang diinginkan 

konsumen dapat terpenuhi. 

 

GAMBAR 4.1 Bahan baku berupa kain mentah 

 

Sumber : data primer yang sudah diolah. 2019 

4.3.2 Membuat pola 

 Pola sangat penting dalam keberhasilan dalam membuat busana. Ukuran 

pola menjadi faktor penting dalam proses produksi. Tanpa pola, memang suatu 

pakaian dapat dibuat dan digunakan, akan tetapi hasil yang didapat tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Dengan pola yang sesuai dapat diartikan bahwa 
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setiap pola – pola pada pakaian yang berkualitas akan menghasilkan busana yang 

bagus untuk diliat, berharga tinggi, nyaman dikenakan, sehingga tercipta suatu 

kenyaman tersendiri bagi pemakai. 

 Kualitas pola pakaian ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya : 

a. Ketepatan dalam mengambil atau menganalisa ukuran tubuh pemakai, 

hal ini dibutuhkan keahlian dalam pengukuran yang baik dan ketelitian 

dalam menentukan posisi titik dan garis tubuh pemakai. 

b. Kemampuan dalam menentukan ukuran – ukuran garis pada pola 

seperti garis lingkar tangan, bentuk lengan, bahu, garis tekuk leher, 

garis lekuk kerah, sisi badan dan lain – lain. Untuk mendapatkan garis 

pola yang baik dan tepat harus mempunyai pengukuran, penghitungan 

dan ketelitian yang baik karena pengukuran pola menjadi faktor 

penting dalam proses produksi. 

c. Ketepatan dalam memilih kertas yang digunakan untuk membuat suatu 

pola seperti kertas manila, kertas karton, dan kertas dorslag. 

d. Ketelitian dalam hal memberi keterangan dan tanda disetiap bagian 

pola, contohnya tanda pola bagian belakang dan muka, tanda lipatan, 

tanda arah serat kain/benang, tanda kerutan, dan lain sebagainya. 

e. Kemampuan dalam hal mengarsipkan dan menyimpan pola, agar pola 

yang sudah diberikan keterangan atau tanda tidak hilang disimpan 

ditempat – tempat khusus seperti rak dan kantong plastik, diarsipkan 

dengan memberi nomor, tanggal pembuatan pola, nama serta 

dilengkapi dengan catatan agar tidak hilang. 
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4.3.3 Memotong kain sesuai pola 

 Hasil potongan kain harus sebisa mungkin rapi sesuai dengan pola yang 

sudah dibuat sebelumnya, baik menggunakan kertas manila, kertas karton maupun 

bahan lainnya. Caranya dengan meletakan kertas pola yang sudah dibuat diletakan 

diatas kain mentah yang nantinya akan dipotong sesuai dengan pola dan posisi 

pola tidak boleh bergeser sedikitpun. Cara yang dilakukan yaitu : 

a. Melekatkan kertas pola yang sudah dibuat diatas kain mentah yang akan 

dipotong dengan menggunakan jarum pentul dibeberapa titik yang rawan 

bergeser ketika proses pemotogan berlangsung. 

b. Melekatkan kertas pola diatas kain mentah yang akan dipotong dengan 

meletakkan/menindih dengan benda berat agar ketika proses pemotongan 

dilakukan tidak bergeser – geser. 

c. Proses pengguntingan kain dilakukan dengan hati – hati agar mendapatkan 

hasil yang rapi. 

GAMBAR 4.2 Pemotongan kain sesuai pola 

 

Sumber : data primer yang sudah diolah. 2019 
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4.3.4 Penjahitan 

Menjahit adalah suatu proses penghubungan antar kain, kulit binatang, 

bulu dan lain – lainnya dengan alat bantu yang berupa jarum jahit untuk 

menjahit dan benang sebagai bahan dasarnya. Untuk tahapan yang pertama 

dalam melakukan penjahitan adalah menyiapkan kain mentah sebagai 

bahan dasar kemudian dilanjutkan pemotongan setelah melewati proses 

pemotongan selanjutnya kain yang sudah dipotong sesuai pola tersebut 

disatukan menggunakan mesin jahit. Untuk proses menjahit terdapat 

beberapa macam teknik untuk melakukan penjahitan yaitu tusuk rantai, 

tusuk balik, tusuk tangkai. Setelah selesai dijahit pakaian tersebut masih 

belum rapi karena masih ada sisa dari benang yang masih menempel 

selanjutnya akan dilakukan pengobrasan yang berfungsi agar benang yang 

ada pada pakaian tidak terlepas. Proses penjahitan dapat dilihat pada 

gambar seperti berikut : 

Gambar 4.3 Proses Menjahit 

 

Sumber : data primer yang sudah diolah. 2019 
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4.3.5 Finishing ( Quality Control ) 

Dalam tahap produksi selanjutnya adalah Finishing (Quality 

Control ). Quality control sangat berperan penting pada jalannya semua 

jenis usaha, sehingga konsumen merasa puas terhadap produk yang 

diinginkan. Dengan adanya quality control ini juga dapat meminimalkan 

produk yang tidak sesuai dengan standart produksi dan mutu yang 

konsumen inginkan. 

  Tahapan dalam proses quality control meliputi pemeriksaan 

sebagai berikut : 

a. Pola atau model yang digunakan 

b. Bahan atau material tambahan yang digunakan seperti kancing dan 

benang. 

c. Jenis pakaian dan ukuran pakaian. Apakah keinginan konsumen sudah 

terpenuhi atau belum. 

d. Merapikan serat – serat benang yang masih tersisa pada pakaian 

e. Memproses dan mempacking barang agar dapat diambil konsumen 

atau siap untuk dikirim. Pelaksanaan finishing dapat dilihat pada 

gambar berikut :  
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Gambar 4.4 Proses Quality Control 

 

 

  Sumber : data primer yang sudah diolah. 2019 

 

4.4 Pembahasan 

Dari hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dengan 

pemilik usaha dan beberapa karyawan dari tiap bagian yaitu pemilik usaha, 

karyawan bagian penjahitan, karyawan bagian pemotongan. Maka data yang 

didapat tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian 

usaha konveksi GG Sport dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse.  
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4.4.1 Berkaitan dengan sifat produk 

4.4.1.1 Hasil wawancara berdasarkan Hubungan antar aspek fisik dengan 

aspek engineering 

Variabel Jawaban Pemilik 

Jawaban 

karyawan bagian 

penjahitan 

Jawaban 

karyawan 

bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Hubunngan 

antara aspek 

fisik dengan 

aspek 

engineering 

Pemilik lebih 

mengutamakan aspek 

fisik yang berupa 

tenaga manusia dan 

menggunakan mesin 

jahit, alat potong, 

mesin obras, mesin 

overdeck untuk 

pengerjaannya. 

Pemilik 

menggunakan 

tenaga manusia 

daripada tenaga 

mesin karena 

produk yang 

dihasilkan lebih 

mengutamakan 

keterampilan, 

keterampilan yang 

dimaksud yaitu 

dalam hal 

memotong pola, 

menjahit dan 

memilah produk 

yang layak untuk 

konsumen 

(Quality Control). 

Pengerjaan di 

konveksi 

menggunakan 

tenaga mesin 

yang sederhana 

dan tenaga 

manusia lebih 

diutamakan 

karena produk 

yang dihasilkan 

dibutuhkan 

keterampilan 

seperti 

pemotongan 

pola, menjahit 

dan melakukan 

Quality Control 

untuk produk  

Usaha konveksi 

“GG Sport” lebih 

mengutamakan 

aspek fisik atau 

tenaga manusia 

dan menggunakan 

mesin – mesin 

sederhana dalam 

proses 

pengerjaannya. 

Sumber : data primer yang sudah diolah. 2019 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung sihwahyuono selaku pemilik usaha 

konveksi GG Sport mengatakan jika pada proses pengerjaan dimulai dari bahan 

mentah yang berupa gulungan kain, membuat pola, memotong sesuai pola, 

menjahit, dan finishing atau quality control untuk memastikan produk sudah 

sesuai dengan keinginan konsumen. Pada proses pengerjaannya menggunakan 

aspek engineering seperti mesin jahit, alat potong, mesin obras, mesin overdeck. 

Selain aspek engineering juga dibantu dengan peralatan manual seperti jarum 

jahit, benang, gunting, jarum pentul, bantalan jarum, dan peralatan penunjang 

lainnya jika dibutuhkan. namun untuk melakukan itu semua sangat dibutuhkan 

keterampilan yang baik dalam membuat pola, memotongkain sesuai pola dan 

mengoperasikan mesin – mesin yang digunakan untuk proses produksi. hasil 
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tersebut didukung hasil wawancara dengan karyawan konveksi GG Sport jika 

setiap proses pengerjaan produk konveksi GG Sport diperlukan aspek engineering 

seperti mesin jahit, alat potong, mesin obras dan mesin overdeck dalam 

menghasilkan produk. 

Sedangkan teori tentang sifat produk menurut Staley and Morse mengenai 

kedekatan hubungan antara aspek fisik dengan aspek engineering adalah 

bagaimana kedekatan hubungan antara produk yang dihasilkan dengan bantuan 

mesin didalam proses produksinya. Suatu perusahaan atau usaha dapat dikatakan 

sesuai dengan teori yang dikatakan Staley and Morse jika didalam proses 

pengerjaannya mulai dari bahan mentah hingga barang siap pakai lebih 

mengutamakan proses pengerjaannya oleh aspek fisik atau tenaga manusia. 

 Jika dibandingkan dengan dengan teori Staley and Morse maka apa yang 

telah dilakukan konveksi GG Sport dalam hubungan antara aspek fisik dengan 

aspek engineering adalah sesuai. Dimana produk yang dihasilkan oleh konveksi 

GG Sport lebih mengutamakan aspek fisik yang berupa tenaga manusia daripada 

tenaga mesin, dimana proses pengerjaannya lebih mengandalkan keterampilan 

karyawan dalam memproduksi, keterampilan yang dimaksudkan adalah mulai 

dalam hal memotong kain, membuat pola, menjahit dan memilah produk mana 

yang  layak diberikan kepada konsumen (Quality Control), untuk quality control 

yang dimaksud seperti pemotongan benang sisa-sisa penjahitan, pengecekan 

kancing dan pengemasan sesuai dengan ukuran baju dan kaos. 

 Berdasakan hasil tersebut, maka pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan konveksi GG Sport yang berkaitan dengan hubungan antara aspek fisik 

dan aspek engineering adalah melakukan penambahan alat yang belum ada yang 

berupa mesin untuk bordir. 
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4.4.1.2  Hasil wawancara berdasarkan Produk memerlukan tingkat 

keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi 

Variabel Jawaban Pemilik 

Jawaban 

karyawan bagian 

penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Produk memerlukan 

tingkat keterampilan 

khusus dan ketelitian 

yang tinggi 

 

Pemilik sangat 

membutuhkan 

keterampilan dan 

ketelitian di semua 

tahap proses 

pengerjaannya 

karena tidak semua 

orang bisa 

melakukannya. 

Pemilik 

membutuhkan 

karyawan yang 

terampil, ahli 

dibidangnya dan 

memiliki ketelitian 

yang tinggi ketika 

sedang 

memproduksi 

produk. 

Pemilik 

membutuhkan 

tenaga kerja yang 

terampil dan 

ketelitian yang 

tinggi ketika 

melakukan proses 

pengerjaan mulai 

dari pilih bahan, 

potong kain 

menjahit dan 

Finishing. 

Pemilik usaha 

konveksi “GG 

Sport” 

membutuhkan 

tenaga kerja yang 

memiliki 

keterampilan dan 

ketelitian yang 

tinggi saat proses 

pengerjaannya. 

Sumber : Data primer yang sudah diolah. 2019 

 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung Sihwahyuono selaku pemilik 

konveksi GG Sport mengatakan bahwa setiap proses pengerjaan dibutuhkan 

keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi. Pada bagian cutting atau 

pemotongan meemrlukan keterampilan yaitu pada saat menggunakan alat bantu 

potong agar hasil potongan kain rapi dan sesuai dengan pola yang sudah dibuat. 

Bagian jahit membutuhkan keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi dalam 

hal mengoperasikan mesin jahit agar dapat menjahit rapi dan tidak melewati 

pembatas pada jahitan. pada proses pengerjaan ternyata dijumpai kendala – 

kendala yang merugikan usaha yaitu masih terdapatnya produk cacat atau produk 

gagal disetiap pengerjaannya. 

 Sedangkan teori tentang sifat produk menurut Staley and Morse mengenai 

produk memerlukan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi adalah 

apakah dalam proses pengerjaannya membutuhkan keterampilan khusus dan 

ketelitian yang tinggi. 

 Jika dibandingkan dengan teori Staley and Morse maka pada apa yang 

dilakukan konveksi GG Sport dalam aspek produk memerlukan tingkat 
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keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi adalah sesuai. Dimana produk dari 

konveksi GG Sport yang dihasilkan memerlukan keterampilan yang khusus dalam 

pengerjaannya dan ketelitian didalam pengerjaannya, keterampilan yang 

dimaksudkan dalam hal pembuatan pola, pemotongan sesuai pola, menjahit dan 

proses finishing atau quality control. 

 Berdasarkan hasil tersebut, maka pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan konveksi GG Sport yang berkaitan dengan tingkat keterampilan yang 

khusus dan ketelitian yang tinggi adalah memberikan pelatihan terhadap 

karyawan dengan tujuan mengasah keterampilan karyawan agar dapat 

menghasilkan produk dengan mutu terbaik. 

 

4.4.1.3 Hasil wawancara berdasarkan Produk massal atas produk atau 

material tertentu ( Supporting Industry ) 

Variabel Jawaban Pemilik 
Jawaban karyawan 

bagian penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Produk massal 

atas produk atau 

material tertentu 

( Supporting 

Industry ) 

Pemilik konveksi  

tidak membuat 

material khusus 

untuk usaha lain 

namun yang dibuat 

konveksi ini yaitu 

produk akhir yang 

berasal dari kain 

mentah. 

Pemilik tidak melayani 

pembuatan komponen 

khusus untuk usaha lain 

hanya produk jadi. 

 Pemilik hanya 

membuat produk 

akhir yang berupa 

kaos dan baju. 

Pemilik usaha 

konveksi “GG 

Sport” tidak 

memproduksi 

material khusus 

untuk usaha lain 

namun yang 

diproduksi 

berupa produk 

akhir berupa 

baju dan kaos. 

Sumber : Data primer yang sudah diolah. 2019 

 

  Hasil wawancara dengan bapak Ajung Sihwahyuono selaku pemilik 

konveksi GG Sport mengatakan bahwa dalam proses pengerjaan produk di 

konveksi GG Sport ini merupakan produk massal karena dalam kesehariannya 

mampu memproduksi sekitar 300 produk baju serta mampu mengikuti keinginan 

konsumen dan kaos dengan berbagai ukuran dan warna serta membutuhkan 

material tertentu ( Supporting Industry ). Misalnya seperti aksesoris tambahan, 
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kancing dan lain – lain sesuai desain yang dibutuhkan. untuk material nya 

didapat di toko bahan jahit yang ada dipasaran jogja atau bisa dikatakan dijual 

secara umum. 

  Sedangkan Teori tentang sifat produk yang dikemukakan Staley and 

Morse mengenai Produk massal atas produk atau material tertentu ( Supporting 

Industry ) adalah apakah produk yang dihasilkan merupakan produk yang 

khusus atau merupakan komponen khusus dari sebuah produk. Perusahaan besar 

biasanya membuat produk dalam jumlah besar dengan menggunakan spesifikasi 

umum, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan produk 

dengan spesifikasi tertentu dalam jumlah tertentu. 

  Jika dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Staley and Morse maka 

apa yang dilakukan oleh konveksi GG Sport dalam aspek produk massal atas 

produk atau material tertentu ( Supporting Industry ) adalah sesuai, karena 

dalam sehari produk yang dihasilkan oleh konveksi GG Sport dapat diproduksi 

massal mengikuti konsumen yaitu sekitar 300 produk baju dan kaos dengan 

berbagai macam warna ,ukuran dan bentuk. 
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4.4.1.4 Hasil wawancara berdasarkan Produk dibuat dalam jumlah yang 

kecil dan dalam jangka pendek 

Variabel Jawaban Pemilik 
Jawaban karyawan 

bagian penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Produk dibuat dalam 

jumlah yang kecil 

dan dalam jangka 

pendek 

Pemilik 

memproduksi setiap 

line jahit bisa 

menghasilkan 20 

produk dengan 

beragam warna dan 

sehari bisa 

menghasilkan sekitar 

300 produk untuk 

total produk dalam 

jangka pendek. 

Dalam sehari 

konveksi “GG 

Sport”memproduksi 

produk total sekitar 

300 produk untuk 

semua jenis produk 

dan warna 

terkecuali bila ada 

pesanan dari 

konsumen. 

 Konveksi “GG 

Sport” perhari 

setiap line jahit 

dapat 

memproduksi 20 

produk beragam 

warna dan 

memproduksi 

total 300 produk 

untuk semua jenis 

produk 

Konveksi”GG 

Sport” 

memproduksi 

dalam jumlah 

sekitar 300 

produk perhari 

dan dibuat dalam 

jangka pendek 

(setiap hari selalu 

memproduksi 

produk). 

Sumber : Data primer yang sudah di olah. 2019 

 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung Sihwahyuono selaku 

pemilik konveksi GG Sport mengatakan bahwa setiap produk yang 

dihasilkan oleh konveksi GG Sport ini dibuat dalam jumlah yang kecil dan 

terbatas berdasarkan keinginan dari konsumen dan diproduksi dalam 

jangka yang pendek. Untuk setiap line jahit mampu menghasilkan sekitar 

20 produk setiap desain dan warna yang berbeda – beda. Untuk 

pemesanannya sendiri minimal 1 lusin setiap desain dan warna namun 

juga bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. 

Sedangkan teori sifat produk yang dikemukakan Staley and Morse 

bahwa yang dimaksud produk dibuat dalam jumlah  yang kecil dan dalam 

jangka pendek adalah kuantitas produksi perusahaan yang relative kecil, 

variasi produk yang ditawarkan perusahaan beragam (tidak baku) dan 

dapat diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. 

Jika dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Staley and 

Morse maka apa yang dilakukan konveksi GG Sport dalam aspek produk 

dibuat dalam jumlah kecil dan dalam jangka pendek adalah sesuai. 

Dimana setiap produk yang dihasilkan oleh konveksi GG Sport ini tidak 
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memiliki desain yang baku serta mengikuti permintaan yang diinginkan 

konsumen. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan konveksi GG Sport yang berkaitan dengan aspek produk dibuat 

dalam jumlah kecil dan dalam jangka pendek adalah mempersingkat waktu 

penyelesaian produk yang dihasilkan dengan tetap mengutamakan hasil 

yang berkualitas terbaik. 

 

4.4.1.5 Hasil wawancara berdasarkan Faktor lokasi dan biaya transportasi 

Variabel Jawaban Pemilik 

Jawaban 

karyawan bagian 

penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Faktor lokasi dan 

biaya transportasi 

untuk harga produk 

di konveksi “GG 

Sport” ini tidak 

ditentukan dari jarak 

atau jauh dekatnya 

lokasi ke konsumen 

tetapi dari jenis kain 

atau bahan yang 

digunakan, tingkat 

kesulitan dan lama 

pengerjaan. Untuk 

lokasi mudah 

dijangkau konsumen. 

Lokasi dari 

konveksi “GG 

Sport” mudah 

dijangkau 

konsumen namun 

untuk harga 

produk bukan 

dipengaruhi dari 

jauh dekatnya 

lokasi ke pasar 

atau konsumen 

tapi dari tingkat 

kesulitan, lama 

pengerjaan dan 

bahan yang 

digunakan. 

Tinggi rendahnya 

harga produk 

berasa dari bahan 

yang digunakan, 

tingkat kesulitan 

dan lama 

pengerjaan 

produk. 

Lokasi konveksi 

”GG Sport” ini 

mudah dijangkau 

konsumen dan 

untuk harga 

dipengaruhi oleh 

kain atau bahan 

yang digunakan, 

tingkat kesulitan 

pengerjaan dan 

lama pengerjaan 

produk. 

Sumber : Data yang sudah di olah. 2019 

 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung Sihwahyuono selaku 

pemilik konveksi GG Sport mengatakan bahwa cara menentukan tinggi 

rendahnya harga sebuah produk adalah bahan baku yang digunakan, 

tingkat kesulitan pembuatan dan lama pengerjaan, bukan berdasarkan pada 

faktor lokasi ke konsumen atau pasar dan biaya transportasi. 
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Sedangkan teori sifat produk menurut Staley and Morse yang 

dimaksud dengan faktor lokasi dan biaya transportasi adalah tinggi 

rendahnya harga produk depengaruhi oleh jauh dekatnya lokasi produksi 

ke pasar atau konsumen karena terdapat biaya atau ongkos kirim. 

Jika dibandingkan dengan teori Staley and Morse dengan apa yang 

dilakukan konveksi GG Sport dalam aspek faktor lokasi dan biaya 

transportasi adalah tidak sesuai. Karena dalam menentukan harga produk 

dari konveksi GG Sport bukan berdasarkan dari faktor lokasi dan biaya 

transportasi namun berdasarkan pada jenis bahan yang digunakan, tingkat 

kesulitan pembuatan dan lama pengerjaan. 

 

4.4.1.6 Hasil wawancara berdasarkan Produk dengan desain khusus atau 

produk yang memerlukan inovasi tinggi 

Variabel Jawaban Pemilik 

Jawaban 

karyawan bagian 

penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Produk dengan 

desain khusus atau 

produk yang 

memerlukan inovasi 

tinggi 

Pemilik konveksi 

bisa melayani 

keinginan konsumen 

seperti hal warna, 

ukuran, bentuk dan 

yang berhubungan 

dengan desain 

khusus itu untuk 

memberikan nilai 

tambah. 

Pemilik konveksi 

“GG Sport” 

menerima 

permintaan seperti 

warna, bentuk, 

ukuran dan yang 

berhubungan 

dengan desain 

produk sesuai 

keinginan 

konsumen. 

 Pemilik konveksi 

“GG Sport” 

menerima 

permintaan 

konsumen seperti 

warna, ukuran, 

bentuk dan yang 

berhubungan 

dengan desain 

yang khusus. 

Konveksi “GG 

Sport” menerima 

permintaan 

dengan bentuk 

atau desain 

tertentu dari 

konsumen seperti 

hal warna, 

ukuran, bentuk 

dan desain khusus 

sesuai keinginan 

konsumen. 

Sumber : Data yang sudah diolah. 2019 

 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung Sihwahyuono selaku pemilik 

konveksi GG Sport mengatakan bahwa dapat disesuaikan mengikuti permintaan 

dari konsumen mulai dari jenis desain, warna, ukuran, dan jumlah, namun untuk 

desain tidak semuanya dapat diaplikasikan ke produk biasanya karyawan akan 

melihat dulu apakah desain dari konsumen dapat diaplikasikan ke produk atau 

tidak karena jika memaksakan pesanan tanpa tau sanggup atau tidaknya akan 
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merugikan usaha. Dalam pengerjaan produk juga memerlukan inovasi yang 

tinggi dalam hal pembuatan desain yang bagus dan unik yang nantinya dapat 

dinikmati oleh konsumen. 

Sedangkan teori sifat produk menurut Staley and Morse yang dimaksud 

produk dengan desain khusus atau  produk yang memerlukan inovasi tinggi 

adalah produk dengan desain khusus atau produk yang memerlukan inovasi 

tinggi adalah menciptakan produk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

konsumen (meliputi warna, desain, ukuran dan aspek-aspek lain). 

Jika dibandingkan dengan teori Staley and Morse maka apa yang dilakukan 

konveksi GG Sport dalam aspek produk dengan desain khusus atau produk yang 

memerlukan inovasi tinggi adalah sesuai, dimana produk yang dihasilkan 

konveksi GG Sport mampu memenuhi permintaan konsumen atas suatu produk 

tertentu. 

 Berdasarkan hasil tersebut, maka pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan konveksi GG Sport yang berkaitan dengan produk dengan desain 

khusus atau produk yang memerlukan inovasi tinggi adalah meningkatkan 

kemampuan dalam hal mendesain untuk bisa lebih mengikuti permintaan 

konsumen yang semakin tinggi dan juga dapat menjadi suatu nilai tambah, jadi 

pemilik konveksi GG Sport harus mengikuti perkembangan yang terus berubah. 

Mengikuti perkembangan tidak hanya dari sekitaran saja namun bisa dari media 

internet yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan produk 

dengan kualitas yang terbaik dan selalu berinovasi atas produk yang dibuat. 
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4.4.2 Berkaitan dengan dinamika usaha 

4.4.2.1 Hasil wawancara berdasarkan Hubungan dekat antar manusia pada 

Industri Kecil 

Variabel Jawaban Pemilik 

Jawaban 

karyawan bagian 

penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Hubungan dekat 

antar manusia pada 

Industri Kecil 

Pemilik sangat 

menjaga hubungan 

dengan karyawannya 

dan menjaga 

komunikasi satu 

sama lain, pemilik 

selalu memberi tau 

kepada seluruh 

karyawan untuk 

menjaga attitude 

terhadap pemilik 

maupun oranglain. 

Pemilik 

konveksi”GG 

Sport” adalah 

orang yang ramah, 

baik tidak 

memandang 

karyawan sebagai 

bawahan namun 

sebagai keluarga 

kedua nya hal 

seperti itu yang 

membuat kinerja 

karyawan 

meningkat. 

 Pemilik “GG 

Sport” selalu 

berkomunikasi 

dengan seluruh 

karyawannya, 

selalu 

memperhatikan 

perkerjaan yang 

dilakukan 

karyawannya dan 

jika ada kesalahan 

selalu diberitahu. 

Pemilik “GG 

Sport” memiliki 

hubungan yang 

dekat dan 

komunikasi yang 

baik kepada 

karyawannya, 

begitu sebaliknya. 

Sumber : Data yang sudah diolah. 2019 

 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung Sihwahyuono selaku pemilik 

konveksi GG Sport mengatakan bahwa hubungan antara pemilik dengan 

karyawan yang bekerja terjalin dengan sangat baik, diketahui juga ketika 

menghadapi kendala didalam proses pengerjaan, karyawan sangat terbuka 

kepada pemilik jika terdapat suatu kendala. Dengan adanya kendala tersebut 

akan memperkuat hubungan komunikasi karena kepercayaan antara pemilik 

dengan karyawan sehingga dapat mencari jalan keluar bersama. 

Sedangkan teori dinamika usaha menurut Staley and Morse yang 

dimaksud dengan hubungan dekat antar manusia pada industri kecil adalah 

hubungan antara atasan dengan bawahan terjalin dengan baik, atasan dan 

bawahan sudah saling mengenal dengan baik. Dekatnya hubungan atasan dan 

bawahan akan menekan turn over pada karyawan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas produktivitas dan kinerja pada perusahaan. 
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Jika dibandingkan dengan teori Staley and Morse tersebut maka pada apa 

yang dilakukan konveksi GG Sport yang berkaitan dengan hubungan dekat antar 

manusia pada industri kecil adalah sesuai, dimana terjalin hubungan komunikasi 

yang baik antara pemilik dengan seluruh karyawannya sehingga karyawan 

merasa nyaman dan betah bekerja di konveksi GG Sport. 

Berdasarkan hasil tersebut maka pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan konveksi GG Sport yang berkaitan dengan aspek hubungan dekat 

antar manusia pada industri kecil adalah memberikan reward kepada karyawan 

jika kinerja selama bekerja dikonveksi GG Sport selalu meningkat. 

 

4.4.2.2 Hasil wawancara berdasarkan Fleksibilitas operasi dan biaya 

overhead yang rendah 

Variabel Jawaban Pemilik 

Jawaban 

karyawan bagian 

penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Fleksibilitas operasi 

dan biaya overhead 

yang rendah 

Pemilik konveksi 

GG Sport melakukan 

produksi disatu 

tempat yaitu 

dirumahnya sendiri 

agar dapat 

meminimalkan biaya 

overhead dan 

prosedur untuk 

menjalankan operasi 

menjadi sederhana. 

Pemilik konveksi 

“GG Sport” 

melakukan 

produksinya 

dirumahnya 

sendiri itu 

bertujuan 

mengurangi biaya 

yang berlebih 

seperti listrik dll. 

 Pemilik konveksi 

“GG Sport” 

memproduksi 

produknya 

dirumahnya 

sendiri dengan 

prosedur yang 

sederhana 

sehingga dapat 

meminimalkan 

biaya overhead. 

Pemilik konveksi 

“GG Sport” 

melakukan 

produksi disatu 

tempat dengan 

prosedur yang 

sederhana 

sehingga dapat 

meminimalkan 

biaya overhead. 

Sumber : Data yang sudah diolah. 2019 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung Sihwahyuono selaku pemilik 

konveksi GG Sport tentang fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah 

mengatakan bahwa proses produksi konveksi GG Sport ini terletak dengan 

proses prosedur yang sederhana dan tidak rumit itu dilakukan supaya dapat 

meminimalkan biaya yang berlebih.  

Sedangkan teori tentang dinamika usaha menurut Staley and Morse 

mengenai fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah adalah proses 

produksi yang dilakukan dalam satu tempat, sehingga dapat meminimalkan 
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biaya yang berlebih pada perusahaan. Contohnya seperti ketika karyawan bagian 

jahit membutuhkan jarum, maka karyawan tersebut langsung dapat membelinya 

tanpa melewati prosedur yang panjang. Berbeda dengan perusahaan yang besar 

saat karyawannya membutuhkan sesuatu harus melewati prosedur untuk 

mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan tersebut itu akan memakan waktu yang 

banyak dan akan merugikan. 

Jika dibandingkan dengan teori Staley and Morse, maka apa yang telah 

dilakukan oleh konveksi GG Sport berkaitan dengan aspek fleksibilitas operasi 

dan biaya overhead yang rendah adalah sesuai. Dimana proses produksi terletak 

pada satu tempat  dengan proses prosedur yang sederhana, hal itu dilakukan 

supaya dapat meminimalkan biaya overhead. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan oleh konveksi GG Sport mengenai aspek fleksibilitas operasi dan 

biaya overhead yang rendah adalah memberikan kepercayaan kepada salah satu 

karyawan yang menurutnya karyawan tersebut mampu memenuhi kebutuhan 

yang dibutuhkan dalam proses produksi misalnya untuk pembelian bahan – 

bahan atau alat yang dibutuhkan untuk produksi. Hal tersebut dapat 

memudahkan dalam proses produksi ketika pemilik sedang tidak berada 

ditempat dan saat mengalami kekurangan bahan atau alat itu dapat teratasi, hal 

seperti ini juga akan meningkatkan kinerja. 
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4.4.2.3 Hasil wawancara berdasarkan Pelayanan yang lebih baik 

Variabel Jawaban Pemilik 

Jawaban 

karyawan bagian 

penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Pelayanan yang lebih 

baik 

Pemilik berusaha 

melayani konsumen 

dengan sopan, 

ramah, memberikan 

komunikasi yang 

baik kepada 

konsumen serta 

memberikan 

perhatian yang 

khusus kepada 

konsumen. 

Pemilik “GG 

Sport” selalu 

melayani 

konsumen dengan 

baik, sopan, dan 

ramah dan juga 

selalu 

mengingatkan 

kepada karyawan 

jika ada konsumen 

yang bertanya atau 

memesan tetap 

mengutamakan 

pelayanan yang 

baik dan sopan. 

Pemilik “GG 

Sport” melayani 

konsumen dengan 

baik dan sopan 

serta memberikan 

perhatian khusus 

kepada konsumen 

dan juga pemilik 

selalu 

mengingatkan 

kepada karyawan 

untuk beriskap 

baik dan sopan 

kepada konsumen 

yang ingin melihat 

proses produksi 

dan memesan 

produk. 

Pemilik “GG 

Sport” berusaha 

memberikan 

pelayanan dengan 

baik kepada 

semua konsumen. 

Sumber : Data yang sudah diolah. 2019 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung Sihwahyuono selaku pemilik 

konveksi GG Sport tentang Pelayanan yang lebih baik bahwa pemilik selalu 

melayani konsumen dengan pelayanan yang baik seperti berbicara sopan, 

memiliki attitude yang baik, serta memberikan perhatian yang khusus ketika 

terdapat komplain terhadap produk. 

 Sedangkan teori dinamika usaha menurut Staley and Morse, yang 

dimaksud pelayanan yang lebih baik adalah pelayanan yang diberikan kepada 

kosumen baik, memberikan perhatian khusus kepada konsumen, kecepatan 

dalam menanggapi keinginan atau permintaan konsumen dan kualitas yang lebih 

baik 

 Jika dibandingkan dengan teori Staley and Morse, maka apa yang telah 

dilakukan konveksi GG Sport mengenai pelayanan yang lebih baik adalah 

sesuai, dimana konveksi GG Sport memberikan tanggapan yang cepat dalam hal 
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pelayanan konsumen, memberikan produk dengan kualitas sangat baik, perilaku 

yang ramah terhadap konsumen.  

 Berdasarkan hasil tersebut, maka pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan konveksi GG Sport yang berkaitan dengan pelayanan yang baik 

adalah tetap mempertahankan pelayanan yang baik kepada konsumen serta tetap 

memberikan pelayanan yang khusus ketika terdapat komplain dari konsumen 

tentang produk dan pelayanan khusus ketika konsumen ingin melakukan 

pembelian atau pemesanan. 

4.4.2.4 Hasil wawancara berdasarkan Respon atau tanggapan yang tepat 

terhadap perkembangan 

Variabel Jawaban Pemilik 

Jawaban 

karyawan bagian 

penjahitan 

Jawaban 

karyawan bagian 

pemotongan 

Kesimpulan 

Respon atau 

tanggapan yang tepat 

terhadap 

perkembangan 

 

Biasanya mengikuti 

perkembangan 

melalui media 

internet, menghadiri 

pameran, 

menyesuaikan 

keadaan pasar mana 

yang paling sering 

dicari konsumen 

serta menyesuiakan 

keinginan konsumen. 

Pemilik “GG 

Sport” responnya 

cepat biasanya 

pemilik mengikuti 

dari kondisi pasar 

apa yang sering 

dicari konsumen 

itu yang menjadi 

acuan untuk 

mengembangkan 

produk. 

 Pemilik “GG 

Sport” sangat 

responsive 

terhadap 

perkembangan, 

pemilik sering 

menghadiri 

pameran  dan 

event untuk 

mencari inspirasi 

model yang 

kekinian. 

Pemilik ”GG 

Sport” selalu 

mengikuti 

perkembangan 

trend baju atau 

kaos melalui 

media internet, 

melalui pameran 

atau event dan 

menyesuaikan 

trend dipasar 

mana yang 

sering dicari 

konsumen. 

Sumber : Data primer yang sudah diolah. 2019 

Hasil wawancara dengan bapak Ajung sihwahyuono selaku pemilik 

konveksi GG Sport tentang respon atau tanggapan yang tepat terhadap 

perkembangan mengatakan bahwa bapak Ajung biasanya mengikuti 

perkembangan trend baju dari awal berdirinya konveksi hingga sekarang ini 

melalui internet, sering menghadiri pameran atau mengikuti event serta 

mengikuti pasar yang mana paling sering dicari konsumen. 

Sedangkan teori dinamika usaha menurut Staley and Morse, yang dimaksud 

respon atau tanggapan yang tepat terhadap perkembangan adalah Perubahan 
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pasar yang di respon atau di tanggapi dengan baik oleh perusahaan kecil. Karena 

arah keputusan hirarki kepemimpinan tidak terlalu panjang seperti perusahaan 

besar. Maka dari itu perusahaan kecil memiliki peluang dengan kedekatannya 

dengan konsumen yang membuat industri kecil lebih peka terhadap peluang. 

Jika dibandingkan dengan teori Staley and Morse maka apa yang dilakukan 

konveksi GG Sport ketika menanggapi perkembangan yang sedang terjadi 

adalah sesuai, dimana konveksi GG Sport ini responsive terhadap 

perkembangan trend baju serta konveksi GG Sport ini memiliki keunggulan 

dengan kedekatan dengan konsumen yang sangat dekat itu membuat konveksi 

ini lebih mudah untuk mendapatkan peluang terhadap perkembangan. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan konveksi GG Sport mengenai aspek respon atau tanggapan yang tepat 

terhadap perkembangan adalah selalu mengikuti perkembangan fashion atau 

perkembangan model yang sedang terjadi serta selalu menjalin kedekatan 

dengan konsumen untuk mengetahui selera yang diinginkan konsumen secara 

langsung dengan begitu akan dapat menciptakan sebuah peluang untuk 

menciptakan jenis produk baru. 

 

4.5 Hasil analisis variabel 

4.5.1 Berkaitan dengan Sifat produk : 

1. Hubungan antara aspek fisik produk dengan aspek engineering 

Jika pada proses pengerjaan dikonveksi ini dimulai dari bahan mentah 

yang berupa gulungan kain, kemudian membuat pola, memotong sesuai 

pola, menjahit dan proses finishing. Untuk proses produksi ini 

menggunakan aspek engineering yang berupa mesin jahit, mesin obras, 

mesin potong, mesin overdeck dan alat – alat manual seperti gunting, 

jarum pentul, benang, bantalan jarum dan alat penunjang lainnya. 

Untuk produk yang dihasilkan konveksi GG Sport ini lebih 

mengutamakan aspek fisik yang berupa keterampilan, keterampilan 

yang dimaksud adalah dalam hal memotong sesuai pola, proses 

menjahit dan proses finishing. Pada apa yang sudah dilakukan konveksi 
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GG Sport ini dari mulai karyawan sudah mumpuni dalam hal produksi 

maka dari itu perlu dilakukan pengembangan untuk menambah mesin 

yang belum ada seperti mesin untuk bordir agar dapat menghasilkan 

produk yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. 

2. Produk memerlukan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian yang 

tinggi 

Setiap proses pengerjaannya dibutuhkan keterampilan khusus dan 

ketelitian yang tinggi yaitu pada saat memotong pola agar potongan 

kain bisa sesuai dengan pola yang dibuat, keterampilaan pada saat 

melakukan penjahitan yaitu dalam hal mengoperasikan mesin jahit agar 

dapat menjahit rapi kain yang dipotong tadi. Pada proses pengerjaan 

masih terdapat kendala – kendala seperti terdapatnya produk cacat atau 

produk gagal. Maka dari apa yang sudah dilakukan oleh konveksi GG 

Sport dapat dilakukan pengembangan seperti memberikan pelatihan – 

pelatihan kepada karyawan dengan tujuan mengasah kemampuan agar 

dapat mengurangi hasil yang tidak maksimal seperti produk cacat 

tersebut. 

3. Produk massal atas produk atau material tertentu (Supporting Industry) 

Pada proses produksi konveksi GG Sport dapat diproduksi secara 

massal dengan mengikuti keinginan dari konsumen serta membutuhkan 

material tertentu yang berupa aksesoris tambahan, kancing dll, untuk 

aksesoris tambahan, kancing dll itu banyak tersedia di toko jahit atau 

bisa dikatakan dijual umum jadi tidak diproduksi untuk konveksi lain. 

4. Produk dibuat dalam jumlah yang kecil dan dalam jangka pendek 

Produk yang dihasilkan konveksi GG Sport ini dibuat dalam jumlah 

yang kecil dan dalam jangka pendek dimana setiap line jahit biasanya 

memproduksi sekitar 20 produk dengan beragam warna dan untuk 

keseluruhannya dapat memproduksi 300 produk setiap hari dan 

konveksi GG Sport ini setiap hari selalu memproduksi. Dari apa yang 

sudah dilakukan konveksi GG Sport maka pengembangan yang dapat 
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dilakukan adalah dapat mempersingkat waktu penyelesaian produk 

yang dihasilkan dengan tetap mengutamakan kualitas yang baik. 

5. Faktor lokasi dan biaya transportasi 

Tinggi rendahnya harga produk bukan ditentukan dari jauh dekatnya 

lokasi ke konsumen tetapi dari bahan baku yang digunakan, lama 

pengerjaan produk dan tingkat kesulitan pengerjaan. 

6. Produk dengan desain khusus atau produk yang memerlukan inovasi 

tinggi 

Konveksi GG Sport dapat mengikuti permintaan konsumen mulai dari 

jenis desain, warna, ukuran dan jumlah namun untuk desain tidak 

semuanya dapat diaplikasikan ke produk dan di konveksi ini juga 

dibutuhkan inovasi yang tinggi untuk memberikan nilai tambah. Maka 

dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport ini dapat dilakukan 

pengembangan yaitu meningkatkan kemampuan dalam hal desain agar 

dapat memenuhi permintaan desain yang semakin meningkat dan untuk 

memberikan nilai tambah pada produk. 

4.5.2 Berkaitan dengan dinamika usaha : 

1. Hubungan dekat antar manusia pada Industri Kecil 

Hubungan yang terjalin antara karyawan dengan pemilik konveksi 

sangat baik dapat diketahui ketika terjadi kendala dalam proses 

pengerjaan, karyawan sangat terbuka kepada pemilik jika terdapat suatu 

kendala. Dengan adanya kendala ini akan memperkuat hubungan 

komunikasi antara karyawan dengan pemilik karena adanya 

kepercayaan antara satu sama yang lain, maka dari apa yang sudah 

dilakukan konveksi GG Sport ini dapat dilakukan pengembangan yaitu 

memberikan reward kepada karyawan jika kinerja karyawan selalu 

meningkat dengan berdasarkan hasil produksi yang didapat konveksi 

GG Sport. 
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2. Fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah 

Proses produksi ini terletak di satu tempat, sehingga dapat 

meminimalkan biaya yang berlebih seperti listrik dll. Prosedur yang 

digunakan juga sederhana tidak rumit seperti pabrik – pabrik yang lain. 

apabila ada kendala dan sekiranya kendala tersebut dapat diselesaikan 

langsung oleh karyawan, maka bapak Ajung memberikan kepercayaan 

sepenuhnya kepada karyawan tersebut untuk bisa menghadapi kendala 

atau masalah yang sedang terjadi. Contohnya seperti ketika karyawan 

membutuhkan jarum maka karyawan itu tinggal membeli atau 

mengambil dari persediaan bahan baku, berbeda dengan perusahaan 

umum, jika karyawan membutuhkan obeng maka perlu mengikuti 

prosedur perusahaan dan itu akan memakan waktu yang lebih lama. 

Maka dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport dapat 

dilakukan pengembangan yaitu memberikan kepercayaan kepada salah 

satu karyawan yang menurutnya karyawan tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Hal itu akan 

memudahkan pemilik ketika pemilik sedang tidak berada ditempat. 

2. Pelayanan yang lebih baik 

Pemilik selalu melayni konsumen dengan pelayanan yang baik seperti 

berbicara sopan, memiliki attitude kepada konsumen, serta memberikan 

perhatian yang khusus ketika terdapat komplain terhadap produk 

maupun ketika konsumen memesan. Dari apa yang dilakukan oleh 

konveksi GG Sport maka pengembangan yang dapat dilakukan adalah 

tetap mempertahankan pelayanan yang baik kepada konsumen serta 

tetap memberikan pelayanan yang khusus ketika terdapat komplain dari 

konsumen tentang produk dan pelayanan khusus ketika konsumen ingin 

melakukan pembelian atau pemesanan. 

3. Respon atau tanggapan yang tepat terhadap perkembangan 

Biasanya mengikuti perkembangan trend baju melalui internet untuk 

mencari inspirasi desain yang sedang kekinian, sering menghadiri 

pameran fashion atau event tentang fashion dan juga mengikuti pasar 
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yang mana paling sering dicari konsumen seperti model baju, desain 

warna dll. Dari apa yang dilakukan oleh konveksi GG Sport maka 

pengembangan yang dapat dilakukan adalah tetap selalu mengikuti 

perkembangan model yang sedang terjadi serta lebih lagi menjalin 

kedekatan dengan konsumen itu bertujuan untuk menganalisa peluang 

untuk dapat menciptakan jenis produk baru. 
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4.6 Hasil Rekapitulasi secara keseluruhan 

 

TABEL 4.6.1 Hasil rekapitulasi analisis setiap variabel 

No Variabel Sesuai/Tidak Sesuai 

1. Hubungan antara aspek fisik produk dengan 

aspek engineering 
Sesuai 

2. Produk memerlukan tingkat keterampilan 

khusus dan ketelitian yang tinggi 
Sesuai 

3. Produk massal atas produk atau material 

tertentu (supporting industry) 
Sesuai 

4. Produk dibuat dalam jumlah kecil dan dalam 

jangka pendek 
sesuai 

5. Faktor lokasi dan biaya transportasi Tidak Sesuai 

6. Produk dengan desain khusus atau produk 

yang memerlukan inovasi tinggi 
Sesuai 

7. 
Hubungan dekat antar manusia pada Industri 

Kecil 
Sesuai 

8. Fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang 

rendah 
Sesuai 

9. 
Pelayanan yang lebih baik Sesuai 

10. Respon atau tanggapan yang tepat terhadap 

perkembangan 
Sesuai 

 

Berdasarkan tabel dari hasil rekapitulasi secara keseluruhan tersebut, maka 

dinyatakan 9 variabel yang sesuai dengan apa yang dikatakan teori Staley and 

Morse dan 1 variabel dinyatakan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan teori 

Staley and Morse. Untuk 9 variabel yang sesuai tersebut yaitu Hubungan antara 

aspek fisik produk dengan aspek engineering, Produk memerlukan tingkat 

keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi, Produk dibuat dalam jumlah kecil 
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dan dalam jangka pendek, Produk massal atas produk atau material tertentu 

(supporting industry), Produk dengan desain khusus atau produk yang 

memerlukan inovasi tinggi, Hubungan dekat antar manusia pada Industri Kecil, 

Fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah, Pelayanan yang lebih baik, 

Respon atau tanggapan yang tepat terhadap perkembangan. Sedangkan untuk  

variabel yang tidak sesuai yaitu Faktor lokasi dan biaya transportasi. untuk 

variabel Faktor lokasi dan biaya transportasi tidak sesuai karena harga produk dari 

konveksi GG Sport ini bukan berasal dari jauh dekatnya lokasi produksi ke 

konsumen tetapi berasal dari bahan yang digunakan, lama pengerjaan produk dan 

tingkat kesulitan produksi. Untuk dampak kedepannya dari hasil yang sudah 

direkapitulasi ini bahwa konveksi GG Sport tetap dapat melakukan 

pengembangan usaha tanpa adanya halangan meskipun terdapat ketidaksesuaian 

dari variabel yang dikatakan Staley and Morse hanya saja untuk variabel Faktor 

lokasi dan biaya transportasi akan berdampak kepada konsumen karena konveksi 

GG Sport tersebut tidak memiliki cabang, itu akan sedikit menyulitkan konsumen 

jika konsumen jauh dari lokasi produksi meskipun bisa melakukan pemesanan 

lewat kontak whatsapp ataupun line akan tetapi lebih baik lagi jika ada cabang 

dari konveksi GG Sport dikota lain yang mana akan mempermudah konsumen 

untuk memesan produk dari konveksi ini dan tentunya akan lebih terpercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


