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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri fashion di Indonesia saat ini masih menjadi andalan untuk 

meningkatkan citra Nusantara di mata dunia, termasuk melalui fashion Muslim. 

Kementerian Perindustrian dalam hal ini Direktorat Jenderal Industri Kecil, 

menengah dan aneka, yang mempunyai visi untuk mejadikan Indonesia sebagai 

kiblat fashion Muslim dunia tahun 2020 terus mendorong industri fashion agar 

semakin berperan penting dalam perekonomian nasional.  

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia 

telah berhasil mencapai prestasi yang membanggakan di dunia Internasional. 

Berdasarkan catatan dari The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020. 

Indonesia berhasil menjadi runner up negara yang mengembangkan fashion 

Muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab sehingga Indonesia mempunyai 

peluang dalam menjadi yang terdepan di sektor industri fashion Muslim di dunia. 

Industri fashion Muslim yang merupakan bagian dari industri tekstil dan 

busana memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini 

tercermin dari kinerja industri pakaian jadi sepanjang tahun 2019 mencapai $8,3 

miliar dan pada periode Januari-Februari tahun 2020, ekspor industri pakaian 

tembus menjadi $1,38 miliar (kemenperin.go.id) dan juga diperoleh dari data pada 

Global Islamic Economy Report (2019-2020) salah satu sub sektor yang sangat 

cepat berkembang di Indonesia fashion adalah Fashion Sederhana dengan  

memiliki ukuran potensial sebesar $283 miliar. Angka tersebut diproyeksi terus 

meningkat hingga 6% pada tahun 2024, sehingga konsumsi fashion Muslim bakal 

menembus $402 miliar 

Pasar industri fashion Muslim di indonesia memiliki target pasar yang 

besar karena mayoritas penduduk indonesia yang beragama Islam. Kesadaran 

wanita Muslim pada saat ini dalam menutup aurat sudah tinggi sehingga produk 

fashion Muslim  sangat dicari dan dinikmati oleh pelanggan. Industri fashion 
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Muslim sebagai industri yang saat ini berkembang dan telah menjadi pusat 

perhatian  dapat diuntungkan dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah 

yang bertambah setiap tahunnya di indonesia. 

Terhitung sangat ketat kompetisi yang dilakukan pada industri fashion 

karena hadirnya beragam produk kreatif dan inovatif. Cara yang dilakukan untuk 

bertahan pada industri fashion yaitu tetap mempunyai kreativitas dan 

menghasilkan produk baru yang inovatif (Gigsplay.com, 2014). Akibat adanya 

pertumbuhan yang sangat cepat tersebut tentunya persaingan yang lebih ketat 

akan ada diantara para pelaku bisnis. Persaingan pasar yang semakin kompetitif 

menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan untuk berlomba memasarkan 

produknya agar tetap diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan image 

dari seorang celebrity untuk memperkenalkan produk mereka dikalangan para 

konsumen (Sertoglu, 2014)  

Para pemasar diseluruh dunia menilai celebrity endorser sebagai alat 

promosi dan pemasaran yang efektif. Satu dari empat iklan menggunakan 

celebrity endorser sebagai pendukung produk mereka (Spry,Pappu, Cornwell. 

2009). Sook,et al. (2019) menyatakan pemasar saat ini lebih percaya celebrity 

endorser karena lebih efektif untuk menarik perhatian konsumen. Efek halo dari 

celebrity endorser membantu perusahaan untuk meningkatkan brand image dan 

membantu perusahaan untuk menjaga loyalitas merek dari konsumen. 

Beberapa tahun terakhir, dunia hiburan mulai ramai dengan fenomena 

banyaknya celebrity yang mulai berhijrah dengan tampil lebih religius dan 

mendalami ilmu agama. Fenomena hijrah ini juga dirasakan oleh Citra Kirana 

selaku celebrity yang dikenal di Indonesia. Sejak memutuskan berhijrah dan 

memakai hijab pada awal 2019 lalu. ElZatta sebagai brand tren fashion muslim 

lokal yang berdiri sejak tahun 2011 terus memperkuat posisinya sebagai brand 

fashion muslim lokal dengan tagline Pesona Hijab Indonesia, menunjuk aktris 

Citra Kirana sebagai muse ElZatta hijab. Kembalinya Citra Kirana menjadi Muse 

Elzatta ditandai dengan peluncuran koleksi teranyar yang diberi nama “Citra 

Series” yang merupakan essential product (basic products) Elzatta yang dapat 
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ditemukan di toko Ezatta di seluruh Indonesia, serta dapat juga ditemukan di 

website Elzatta. 

 

 

 

Sumber: http://www.topbrand-award.com 

 Menurut survey yang dilakukan oleh TBI pada tahun 2020, dapat 

diketahui Brand Rabbani menduduki posisi pertama dengan persentasi 19.6% dan 

diikuti oleh Almadani pada posisi kedua dengan persentasi 17.4%. Rabbani 

merupakan salah satu merek fashion muslim yang terkenal khususnya pada 

produk tren busana muslim. Pemilik Rabbani mengatakan kebanyakan konsumen 

dari produknya mulai umur 17 hingga 40 tahun. Pelanggan yang paling 

mendominasi adalah perempuan generasi milenial muslim. Rabbani meningkatkan 

kualitas produknya sehingga memiliki kualitas bahan yang sama dengan produk 

pesaing. 

Dilihat data pada (www.gbgindonesia.com) volume penjualan  fashion 

Muslim memiliki perkembangan sangat pesat. Pemerintah memiliki targer agar 

Indonesia menjadi salah satu kiblat  fashion Muslim dunia pada tahun 2020. Al-
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Quran menandaskan bahwa Allah swt memberikan manusia suatu pakaian  

berfungsi untuk menutup aurat dan pakaian indah sebagai perhiasan (QS 7:26). 

Rasulullah saw tidak melarang orang yang menyukai perkembangan mode, asal 

saja dengan tetap memenuhi kriteria busana Muslimah, contohnya busana yang 

serba tertutup dan digunakannya bukan semata mata agar mendapat pujian dan 

penghargaan oleh manusia. Kriteria busana Muslimah dapat  ditemukan 

rujukannya dalam Al-Quran maupun dalam sabda Rasulullah saw, seperti dalam 

hadis berikut ini : 

ِجَك َوبَنَاتَِك َونِسَ  َْزَوَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلنَّبِىُّ قُل أِلِ ِلَك  يََٰ بِيبِِهنَّ ۚ ذََٰ آَِٰء ٱْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمن َجلََٰ

ِحيًما                                                 ُ َغفُوًرا رَّ َٰٓ أَن يُْعَرْفَن فاََل يُْؤذَْيَن ۗ َوَكاَن ٱَّللَّ      أَْدنَىَٰ

                   

Artinya : “Wahai Nabi, katakan terhadap  istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, “Hendak-lah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka 

lebih mudah dapat dikenal, karena itu mereka tidak dapat diganggu. Dan Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS 33:59) (Terjemahan Al-

Qur’an, Departemen Agama Republik Indonesia: 2017). 

Terpaut dengan hal ini khususnya pada mahasiswi Program studi ekonomi 

Islam yang pasti beragama Islam, mahasiswi dapat menggunakan  gaya busana 

kuliah Muslimah yang baik dan benar. Para mahasiwi dalam penggunaan busana 

Muslim yang tidak sesuai  pada kaidah ajaran agama Islam juga sering terlihat 

pada area kampus. Penggunakaan busana Muslimah pada mahasiswi program 

studi ekonomi Islam yang tidak sesuai dengan kaidah ajaran Islam ini 

sebagaimana bentuk dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan 

trend busana Muslimah di Indonesia.  

Islam melarang untuk bertindak israf (boros), pelanggaran terhadap 

bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, dan lain-lain. pelarangan ini karena 

banyak menimbulkan efek buruk pada diri manusia, diantaranya adalah tidak 

efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya, egoisme, mementingkan diri 

sendiri (self interest), dan tunduknya diri terhadap hawa nafsu, sehingga uang 
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yang dibelanjakannya habis untuk hal-hal yang tidak perlu dan merugikan diri. 

Oleh sebab itu dalam menghapus perilaku israf, Islam memerintahkan 

memprioroitaskan konsumsi yang lebih didiperlukan dan lebih bermanfaat dan 

menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditi. 

Kehidupan manusia terus berubah dan melahirkan generasi yang memilki 

perilaku yang berbeda selaras dengan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan 

teknologi. Kini, kehidupan manusia dituntun oleh teknologi digital. Generasi yang 

dimotori oleh teknologi digital dikenal dengan generasi millineal yang tidak kalah 

berkembangnya di Indonesia. Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi (2017) dalam 

bukunya Millennial Nusantara menyebutkan bahwa generasi milenial merupakan 

orang yang lahir antara tahun 1981-2000.  

Terdapat banyak penelitian untuk mengetahui variabel apa saja yang 

mempengaruhi repurchase intention terhadap celebrity endorser. sebuah 

penelitian dari Bima, et al., (2012) menunjukkan dalam penelitiannya celebrity 

endorser berpengaruh pada repurchase intention. penelitian Thakur dan Singh 

(2012) menunjukkan adanya hubungan positif antara brand image dan repurchase 

intention konsumen atas suatu produk atau merek. Brand image dibentuk dengan 

tujuan yaitu untuk membentuk attitude yang positif terhadap suatu merek atau 

produk dalam membangkitkan niat untuk membeli merek atau produk tersebut. 

Hal tersebut terbukti dari penelitian Foroudi, et al., (2017) yang menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa brand image yang baik memiliki pengaruh positif 

terhadap attitude konsumen pada suatu produk atau merek. Penelitian Liu, et al., 

(2017) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa sebuah merek yang memiliki 

brand image positif yang kuat adalah prioritas para pemasar karena berpengaruh 

pada repurchase intention oleh konsumen pada suatu produk atau merek. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

tertarik ingin menjelaskan dan menggambarkan tentang “Pengaruh Celebrity 

Endorser, Fashion Brand Image, dan Attitude terhadap Repurchase Intention 

pada Generasi Milenial Muslim (studi mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam 

Universitas Airlangga) menggunakan sumber data primer berupa kuisioner dan 

akan disebarkan peneliti koresponden yaitu mahasiswi Program Studi Ekonomi 
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Islam yang dapat memenuhi kriteria atau karakteristik yang telah peneliti buat 

sebelumnya.  

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Penelitian sebelumnya telah membahas bagaimana beberapa faktor 

mempengaruhi generasi milenial Muslim untuk niat membeli kembali trend 

busana Muslim. Penelitian Van Dat Tran, et al.(2019) dalam penelitiannya 

“Consumer attitudes towards beauty bloggers and paid blog advertisements on 

purchase intention in Vietnam” membahas mengenai iklan pada blog berbayar 

mempengaruhi attitude konsumen blogger dan produk yang mereka iklankan 

dapat membantu pemasar mendapatkan pemahaman tentang bagaimana 

menggunakan blogger sponsor berbayar untuk mempengaruhi niat pembelian 

konsumen. Persamaan dari penelitian ini sama sama menggunakan variabel 

attitude. Perbedaannya terdapat pada peneliti tidak meneliti auatu blogger tetapi 

meneliti produk fashion trend busana Muslim.  

Penelitian berjudul “Pamelo Fashion Brand Image Effect On product 

Purchase Interser In Young Women In Indonesia” oleh Moza Ayudina Larasati,et 

al.(2019) membahas tentang pengaruh fashion brand image terhadap purchase 

intention dan menentukan apa saja hubungan antara fashion brand image dan niat 

pembelian produk.  

Rashid Shafiq,et al.(2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analysis of 

the factors affecting customer’s purchase intention: The mediating role of 

perceived value” membahas mengenai hubungan antara pengetahuan konsumen 

tentang produk, selebriti endorser dan pengemasan/desain produk dan meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian konsumen tergantung pada nilai 

sikap yang dirasakan konsumen tentang produk tersebut.  

Adapun beberapa kesenjangan penelitian yang terjadi pada penelitian ini, 

baik dari teori yang belum terdapat pengujian secara empiris maupun perbedaan 

hasil yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya: 

1. Belum terdapat penelitian yang meneliti konsep variabel celebrity 

endorser mempengaruhi attitude trend busana Muslim. 
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2. Terdapat sedikit penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh variabel 

celebrity endorser mempengaruhi repurchase intention. 

3. Tidak ada penelitian yang meneliti variabel fashion brand image 

mempengaruhi attitude pada trend busana Muslim. 

4. Terdapat hasil penelitian yang berbeda antara variabel brand image dan 

repurchase intention. Brand image berpengaruh negatif terhadap 

repurchase intention pelanggan shampo Clear di Surabaya 

(Kurniawan,2011). Selanjutnya dalam penelitian  Mendrika (2017) 

membuktikan bahwa Brand image berpengaruh postifif terhadap 

repurchase intention. 

5. Masih sedikit penelitian menggunakan variabel attitude mempengaruhi 

repurchase intention pada trend busana Muslim.   

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat pembelian kembali pada perempuan milenial Muslim  untuk 

membeli suatu produk trend busana Muslim, namun  sejauh  ini masih belum ada 

penelitian yang membahas apa dan bagaimana pengaruh beberapa faktor terhadap 

celebrity endorser, fashion brand image dan attitude terhadap repurchase 

intention trend busana Muslim  

Berdasarkan informasi di atas, pertanyaan dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

1. Apakah celebrity endorser mempengaruhi attitude trend busana Muslim 

pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair?  

2. Apakah celebrity endorser mempengaruhi repurchase intention trend 

busana Muslim pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair? 

3. Apakah fashion brand image mempengaruhi attitude trend busana Muslim 

pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair? 

4. Apakah fashion brand image mempengaruhi repurchase intention trend 

busana Muslim pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair? 

5. Apakah attitude mempengaruhi repurchase intention trend busana Muslim 

pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji: 

1. Pengaruh celebrity endorser terhadap attiude trend busana Muslim 

mahasiswi millenial Muslim ekis unair 

2. Pengaruh celebrity endorser terhadap repurchase intention trend busana 

Muslim pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair 

3. Pengaruh fashion brand image terhadap attitude trend busana Muslim 

pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair 

4. Pengaruh fashion brand image terhadap repurchase intention trend busana 

Muslim pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair 

5. Pengaruh attitude trend busana Muslim terhadap repurchase intention 

pada mahasiswi milenial Muslim ekis unair 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.Penelitian kuantitatif 

menggunakan pendekatan korelasi untuk melihat hubungan antara variabel 

bebas yaitu Celebrity Endorser, Fashion Brand Image, dan Attitude dan 

variabel terikat yaitu RepurchaseIntention dengan menggunakan teknik analisis 

Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Data 

yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan melalui kuisioner yang 

disebarkan online. Sementara data sekunder didapatkan dari berbagai buku, 

internet, dan jurnal. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi milenial 

Muslim pada program studi Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Sampel 

yang diambil mengguunakan metode purposive sampling pada 200 responden 

dilakukan secara online. 

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian 

Pada hipotesis 1 variabel Celebrity Endorser berpengaruh  terhadap 

Attitude, hasil pengujian dilihat dari nilai T- statistik sebesar 2,436 lebih besar dari 

1.96, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hipotesis 2 terbukti bahwa variabel 

Celebrity Endorser berpengaruh terhadap Repurchase Intention, hasil pengujian 
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dilihat dari nilai T- statistik sebesar 3,010 lebih besar dari 1.96, dapat ditarik 

kesimpulan H2 diterima, Hipotesis 3 variabel Fashion Brand Image berpengaruh 

terhadap Attitude, hasil pengujian menunjukkan nilai T- statistik sebesar 12,544 

lebih besar dari 1.96, dapat ditarik kesimpulan H3 diterima, pada hipotesis 4 

variabel Fashion Brand Image tidak berpengaruh terhadap Repurchase Intention, 

hasil pengujian menunjukkan nilai T- statistik sebesar 0,398 lebih kecil dari 1.96 , 

dapat ditarik kesimpulan H4 ditolak, dan hipotesis 5 variabel Attitude berpengaruh 

terhadap Repurchase Intention , hasil pengujian menunjukkan nilai T- statistik 

sebesar 4,745 lebih besar dari 1.96, dapat ditarik kesimpulan H5 diterima.  

1.6 Kontribusi Riset 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pada produsen penjual produk 

busana Muslim menjual produk selain model trend busana Muslim terbaru juga 

menjual produk model busana Muslim yang tidak sesuai dengan trend masa kini 

atau yang dapat digunakan nyaman dalam kegiatan sehari-hari. Diharapkan 

produsen busana Muslim memberikan perhatian khusus pada fashion brand image 

dikarenakan dari hasil penelitian ini variabel fashion brand image masih kurang 

signifikan dalam mempengaruhi repurchase intention dikarenakan tantangan 

semakin banyaknya pesaing di industri fashion yang sama-sama mengembangkan 

fashion brand image untuk menarik konsumen dalam melakukan niat pembelian 

kembali dan untuk kalangan akademis agar dapat digunakan sebagai penelitian 

selanjutnya serta sebagai referensi pembelajaran 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian yaitu mengenai celebrity endorser, fashion brand image 

dan  attitude pada generasi milenial (studi mahasiswi Program studi ekonomi 

Islam Universitas Airlangga) terhadap repurchase intention trend busana Muslim. 

Selain itu dalam bab ini juga mencakup kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, 

ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset dan uji 

ketahanan dari hasil penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan 

landasan teori yang membahas mengenaicelebrity endorser, fashion brand image 

dan  attitude dan repurchase intention trend busana Muslim pada generasi 

milenial Muslim (studi mahasiswi Program studi Ekonomi Islam Universitas 

Airlangga) serta landasan teori mengenai hubungan antar variabelnya. Pada bab 

ini juga akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian, 

kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.  

BAB III :METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dansumber data, 

metodepengumpulan data, model penelitian, serta metode dalam menganalisis 

data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan serta 

pembahasan akan interpretasi dari hasil data yang diolah. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menyatakan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH CELEBRITY ENDORSER... LIA MAULINA


