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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Jilbab

Secara etimologis jilbab berasal dari bahasa arab jalaba yang berarti

menghimpun atau membawa. Istilah jilbab digunakan pada negeri-negeri

berpenduduk muslim lain sebagai jenis pakaian dengan penamaan berbeda- beda. Di

Iran disebut chador, di India dan Pakistan disebut pardeh, di Libya milayat, di Irak

abaya, di Turki charshaf, dan tudung di Malaysia, sementara di negara Arab-Afrika

disebut hijab. Nuvida Raf dalam Hardiyanti (2012) lebih menekankan jilbab pada

kata hijab. Guindi berpendapat bahwa arti Hijab adalah sinonim dari kata jilbab yang

berarti penutup, pembungkus, tirai, dan partisi.

“In order to make it easy to comprehend, Hijab in this paper refers to a head- scarf

that covers head, neck and breast of a woman. The meaning of hijab recently is

synonym to veil. As Fadwa El-Guindi suggests Hijab translates as cover, wrap,

curtain, screen, partition” (Nuvida Raf dalam Hardiyanti, 2012).

Woodlock juga menulis definisi jilbab dalam bahasa daerah muslim kontemporer

yang merujuk pada:

 Pakaian sederhana

 Keseluruhan penampilan seorang wanita yang tertutupi oleh kain seluruh

tubuhya ketika bertemu dengan bukan saudara kandungnya. Dengan

pengecualian wajah, kedua tangan dan untuk sebagian wanita

menampakkan kakinya. Kain yang digunakan bersifat tidak khas, longgar

dan buram.

 Filosofi berpakaian dan bertindak dengan rendah hati

Di Indonesia kata jilbab merujuk pada corak pakaian Islam tertentu, namun seringkali

maknanya tidak konsisten. Ada yang memahami jilbab sebagai penutup kepala itu

sendiri, ada pula yang memaknainya sebagai pakaian komplit. Terlepas dari
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pemahaman yang tidak konsisten tersebut, hijab/jilbab berorientasi makna sebagai

pakaian perempuan muslimah, dan terkait dengan agama Islam.

Namun menurut Fedwa El Guindi dalam bukunya berjudul Jilbab, jilbab

mengandung arti yang lebih luas, yaitu :

 Kain panjang yang dipakai perempuan untuk menutup kepala, bahu, dan

kadang-kadang muka,

 Rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita,

 Bagian tutup kepala biarawati yang melingkari wajah terus hingga ke

bawah sampai menutupi bahu; kehidupan/sumpah biarawati, dan

 Secarik tekstil tipis yang digantung untuk memisahkan atau

menyembunyikan sesuatu yang ada di baliknya; sebuah gorden.

Raleight (Nuvida Raf dalam Hardiyanti (2012) dalam tulisan My Veil A

Spiritual Journey) yang menyimpulkan bahwa saat ini perempuan Indonesia yang

mengenakan jilbab telah menjadi fenomena umum. Model-model jilbab kini beragam

dan lebih modern karena tersedia dalam beragam warna dan bentuk. Hijab digunakan

oleh muslimah dari kelas bawah hingga kelas atas.

“...As a result nowadays, the view of Indonesian women who wear veil becomes a

common phenomenon. The model veils are various and modern in terms of colours

and decoration. Hijab is worn by muslim women from the lower class to the high

class. It seems that wearing hijab is popular culture in Indonesia” (Nuvida Raf,

2005).

2.1.2 Definisi Community (Komunitas)

Pengelompokan konsumen dalam pemasaran didasarkan kepada segmen-

segmen tertentu, dimana pasar dipetakan berdasarkan karakteristik tertentu. Namun,

dalam perkembangannya banyak pemasar yang tidak lagi menjalankan strategi

pemasarannya berdasarkan segmentasi. Pemasar beralih ke penggunaan strategi
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dengan membagi pasar ke dalam komunitas-komunitas dimana pelanggan tersebut

berada. Sehingga mulailah muncul strategi pemasaran berbasis komunitas.

Komunitas pada dasarnya merupakan sekumpulan orang yang berkumpul

yang memiliki kepentingan yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain antar

anggotanya. Pambudi (2012) mendefinisikan komunitas merek sebagai kumpulan

dari orang-orang atau masyarakat yang memiliki kesamaan dalam menggunakan

suatu merek tertentu. Adapun latar belakang pembentukannya ada yang lahir secara

organik, karena persamaan merek produk yang digunakan, kesamaan pengalaman,

kepentingan, dan hobi para anggotanya. Ada pula yang sengaja dibentuk dan

disponsori oleh perusahaan dan produsen pemilik merek tertentu yang menggunakan

komunitas sebagai bagian dari strategi pemasarannya.

Dalam buku Community Development oleh Jim Ife dan Frank Toseriero

(2008) menjelaskan komunitas sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang dicirikan

dalam lima hal berikut :

a) Skala Manusia

Sebuah komunitas melibatkan interaksi-interaksi pada suatu skala yang

mudah dikendalikan dan digunakan oleh setiap individu. Jadi, skalanya terbatas pada

orang yang akan saling mengenal atau akan saling berinteraksi dalam komunitas itu

sendiri.

b) Identitas dan Kepemilikan.

Bagi kebanyakan orang, kata komunitas akan memasukkan sebentuk perasaan

“memiliki‟, atau perasaan diterima dan dihargai dalam lingkup kelompok tersebut.

Hal ini disebabkan adanya penamaan anggota komunitas. Konsep keanggotaan

artinya memiliki, penerimaan oleh yang lain dan kesetiaan kepada tujuan-tujuan

kelompok. Karena itu, komunitas adalah lebih dari sekedar suatu kelompok yang

dibentuk untuk kemudahan administratif, tetapi memiliki beberapa ciri dari sebuah

perkumpulan atau perhimpunan terhadap orang yang termasuk sebagai anggota dan

dimana perasaan memiliki ini penting dan dengan jelas diakui. Jadi, termasuk ke
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dalam suatu komunitas memberikan rasa identitas kepada seseorang. Komunitas

tersebut dapat menjadi bagian dari konsep diri seseorang, dan merupakan sebuah

aspek penting dari bagaimana seseorang memandang tempatnya di dunia. Tidak

adanya identitas pribadi seperti itu biasanya dianggap sebagai salah satu masalah dari

masyakarat modern (Castells,1997; Community and Family Commission,1992).

c) Kewajiban-kewajiban

Keanggotaan dari sebuah organisasi mengemban tanggung jawab dan

memiliki hak. Sebab sebuah komunitas juga menuntut kewajiban tertentu dari para

anggotanya. Terdapat harapan bahwa orang akan berkontribusi dengan “kehidupan

komunitas‟ dengan berpartisipasi dalam paling sedikit beberapa dari kegiatan-

kegiatannya, dan bahwa mereka akan berkontribusi kepada pemeliharaan struktur

komunitas. Semua kelompok membutuhkan pemeliharaan jika ingin tetap hidup dan

tanggung jawab fungsi-fungsi pemeliharaan dari suatu komunitas tersebut sebagian

besar terletak pada pundak para anggotanya. Oleh karena itu, menjadi seorang

anggota dari sebuah komunitas seharusnya tidak menjadi pengalaman yang murni

pasif, tetapi seharusnya juga melibatkan sesuatu partisipasi aktif.

d) Gemeinschaft

Pembedaan, yang dilakukan Tonnies, antara Gemeinschaft dan Gesellschaft

(1955) dijelaskan bahwa struktur-struktur dan hubungan gemeinschaft terkandung

dalam konsep komunitas, sebagai lawan dari struktur dan hubungan gesellschaft dari

masyarakat massa (mass society). Jadi, sebuah komunitas akan memungkinkan orang

berinteraksi dengan sesamanya dalam keragaman peran yang lebih besar, yang peran-

peran tersebut kurang dibeda-bedakan dan bukan berdasarkan kontrak, dan yang akan

mendorong interaksi-interaksi dengan yang lain sebagai “seluruh warga‟ ketimbang

sebagai peran atau kategori yang terbatas dan tetap. Hal ini tidak hanya penting dalam

pengertian pengembangan diri, kontak antarmanusia dan pertumbuhan pribadi. Ia

juga memungkinkan individu-individu untuk menyumbang berbagai bakat dan
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kemampuan untuk keuntungan yang lain dan komunitas tersebut sebagai suatu

keseluruhan.

e) Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat modern diproduksi dan dikonsumsi pada tingkat

massal, yang terlalu sering mengakibatkan keseragaman yang steril dan pemindahan

kultur dari pengalaman lokal dari orang biasa (Nozick, 1992). Suatu komunitas

memungkinkan pemberian nilai, produksi dan ekspresi dari suatu kebudayaan lokal

atau berbasis masyarakat, yang akan mempunyai ciri-ciri unik yang berkaitan dengan

komunitas yang bersangkutan, yang akan memungkinkan orang untuk menjadi

produser aktif dari kultur tersebut ketimbang konsumen yang pasif, dan yang akan

mendorong baik keanekaragaman diantara komunitas maupun partisipasi yang

berbasis lebar.

Diluar dari lima hal yang mencirikan komunitas yang dikemukakan oleh Jim

Ife dan Frank Toseriero, Sosiolog Perancis, Emile Durkheim (Hasbi, 2009 ) juga

sempat mengemukakan konsep-konsep komunitas. Durkheim menjelaskan bahwa

dalam membahas komunitas, diperkenalkan 2 konsep penting yakni kesadaran

kolektif dan solidaritas sosial. Kesadaran kolektif dijabarkan berdasarkan katanya.

Kesadaran atau conscience adalah suara hati yang mengingatkan bahwa seseorang

terlibat secara kolektif dan menentukan apa yang baik dan yang buruk, sedangkan

koletif menunjuk kepada pengertian kelompok yang luas seperti keluarga, kelompok

studi, kerukuran, kelompok musik dan sebagainya. Sehingga, kesadaran kolektif

adalah adanya perasaan dalam suatu komunitas tertentu yangn juga membuat

individu-individu didalamnya merasakan adanya kewajiban moral untuk

melaksanakan tuntutan yang diberikan oleh komunitas tersebut.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Communitization

Dalam membangun strategi di era new wave marketing langkah pertama

yang harus dilakukan ialah membangun strategi communitization (komunitisasi).

Penjual harus membentuk suatu komunitas atau memanfaatkan komunitas yang ada.
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Dalam komunitas akan terjadi relasi pribadi yang erat antaranggota karena adanya

kesamaan interest atau value yang membantu ketepatan dalam membentuk komunitas

(Hall dan Winchester dalam Kodrat, 2009). Tujuannya adalah mengenal konsumen

berdasarkan kelompok-kelompok yang homogen sehingga akan membantu

meningkatkan efisiensi penjualan (Mora dalam Kodrat, 2009).

Di era new wave seperti sekarang, communitization adalah praktik yang lebih

horizontal di mana yang terjadi adalah pembentukan komunitas konsumen sebagai

sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain, dan memiliki kesamaan

purposes, values, dan identity. (Kartajaya, 2010). Berbeda dengan segmentasi yang

anggota segmennya dapat tidak peduli satu sama lain. Proses pembentukan komunitas

dilakukan oleh orang per orang yang setara sehingga bersifat horizontal. Oleh

karenanya, dalam communitization yang terjadi adalah low budget high impact

marketing. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak harus melakukan riset pasar.

Perusahaan cukup mengidentifikasi komunitas yang sudah ada. Kalau ternyata tidak

menemukan komunitas yang dianggap cocok, barulah perusahaan tersebut

mempelopori berdirinya suatu komunitas. Setelah komunitas terbentuk, perusahaan

sebenarnya sudah dapat glepas tanganh karena komunitas tersebut akan gdirawath

sendiri oleh para anggota komunitasnya. Di era new wave, pelanggan semakin

memegang kendali, sehingga semakin susah bagi pemasar untuk mengunci mereka

sebagaimana yang selama ini diajarkan dalam customer management pada pemasaran

era sebelumnya. Namun, bukan berarti praktik gmenguncih tersebut tidak bisa lagi

dilakukan, hanya saja memang harus melalui strategi komunitisasi.

Selain perubahan segmentasi menjadi communitization, dalam era new wave

marketing kita juga mengenal perubahan strategi lain yang sebenarnya juga sangat

berkaitan erat dengan strategi communitization ini, yakni perubahan dari strategi

place menjadi communal activation. Dalam era new wave marketing, saluran

distribusi ini berupa communal activation yang berarti mengaktifkan sebuah

komunitas melalui para pemimpin atau aktivis komunitas tersebut. Orang-orang

seperti inilah yang mampu memasarkan produk secara co-creation kepada para
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anggota komunitas lainnya, bahkan kepada pelanggan. Dalam hal ini, pembentukan

Hijabers Community dipandang sebagai sebuah strategi pasar Dian Pelangi dan

kawan-kawan dalam rangka pengelolaan minat beli konsumen terhadap jilbab

mereka.

Dengan kepercayaan yang dimilikinya, Hijabers Community terus melakukan

immerse dengan konsumen melalui sejumlah kegiatan yang sangat melibatkan

konsumen. Tak sekedar sebagai komunitas, dalam pemasaran co-creation kepada

komunitas, mereka telah menjadi simpul-simpul dalam gelombang pengguna jilbab

secara umum. Di era new wave, kehadiran Hijabers Community sebagai strategi

communal activation telah sukses menarik banyak perhatian, terutama para pengguna

jilbab yang tetap ingin tampil modis.

2.1.3 Hijabers Community

Hijabers berasal dari kata hijab yang artinya penutup aurat atau sama dengan

berjilbab, yang kemudian ditambahkan kata -ers yang artinya menjadi para pecinta

hijab. Hijabers adalah sebuah komunitas para pecinta hijab, yakni para perempuan

beragama Islam yang melaksanakan kewajibannya menutup aurat dengan berhijab,

ingin bersama-sama berbagi kebaikan, saling belajar mendalami mengenai cara-cara

berjilbab, dan mengajak para perempuan muslim lainnya untuk menggunakan jilbab.

Hijabers Community adalah sebuah komunitas yang pembentukannya

diprakarsai oleh dua orang perempuan muda Jakarta, Dian Pelangi dan Ria Miranda

pada Maret 2011. Komunitas ini didirikan dengan semangat awal untuk melakukan

gerakan dakhwah melalui fashion dan wujud-wujud modernitas yang lain, misalkan

melalui pengajian di mall, Hijab Class, dan lain-lain. Dari uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa kini ada yang dinamakan jilbab kontemporer. Pemakaian jilbab

kini lebih kompleks dari sebelumnya. Ada semacam pergeseran makna akan jilbab itu

sendiri. Oleh budaya popular dalam komunitas Hijabers memaknai jilbab tidak hanya

terfokus pada sisi religiusitas dan juga sebagai hiburan dan kepuasan pribadi di depan

umum atau pencitraan. Memang bukan hal yang salah ketika perempuan mulai
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mengedepankan konsep diri dalam hal pemilihan gaya hidup dan budaya, karena

semua itu adalah upaya perwujudan identitas diri yang menjadi salah satu dasar

manusia sebagai makhluk sosial. Memang, pada dasarnya, budaya popular dalam

gaya hidup ini merupakan persoalan pencitraan dan pemenuhan hal dasar akan

kepuasaan pribadi namun meski demikian, perempuan berjilbab pun harus teliti

dalam berpakaian. Ketakutan akan budaya popular yang susah disaring oleh pikiran

ini bisa berdampak kembali pada hilangnya identitas diri seseorang.

Seperti yang kita tahu, adanya fenomena masyarakat urban yang cenderung

tidak memberikan tempat pada perempuan, terutama perempuan muslim berjilbab,

kemudian menimbulkan upaya-upaya dari kelompok perempuan muslim untuk

menciptakan ruang mereka sendiri, yang dikenal dengan konsep feminine space.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat gerakan ini mendapatkan

momentum melalui kehadiran media virtual, yang kemudian memunculkan

komunitas perempuan berhijab (Hijabers Community). Melalui Hijabers Community,

perempuan-perempuan tersebut ingin mengubah pandangan bahwa hijab yang selama

ini identik dengan tradisionalitas menjadi sesuatu yang modern, fashionable, dan

dinamis. Putriadr (2012) menyatakan bahwa fenomena pembentukan Hijabers

Community ini merupakan salah satu upaya mereka (perempuan muslim berjilbab)

untuk mendapatkan ruang dalam masyarakat urban.

Perempuan adalah manusia yang juga tidak lepas dari lingkup makhluk yang

tidak bisa hidup sendiri. Gaya hidup dan pilihan fashion adalah perhatian penting.

Seiring kehadiran Hijabers Community, perempuan-perempuan berjilbab tentu akan

merasa menemukan wadah dalam rangka penemuan identitas dan jati diri sebagai

anggota dari komunitas. Dimana semua itu tentu saja mengikuti tren budaya pop

dalam berbusana yang beda dari kebanyakan orang, oleh kehendak media massa

(Hardiyanti, 2012). Komunitas Hijabers hanyalah merupakan tempat bagi para

perempuan berjilbab untuk semakin mengekspresikan keinginan besar mereka akan

dunia fashion baru. Komunitas jilbab kontemporer ini menarik perhatian besar oleh

karena suguhan silaturahim yang ditengarai oleh gaya berbusana.
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Fournier dalam Kartajaya (2010) mengatakan bahwa terdapat empat elemen

yang harus dimiliki agar sebuah komunitas dapat berkembang baik.

a. Pendapat

Menurut Webster’s New Collegiate Dictionary dalam Deddy (2004), pendapat

adalah suatu pandangan, keputusan atau taksiran yang terbentuk di dalam pikiran

mengenai suatu persoalan tertentu. Sedangkan Menurut Prof. W. Doop dalam Deddy

(2004), pendapat adalah sikap sekelompok orang terhadap suatu permasalahan,

Secara sederhananya pendapat adalah apa yang diungkapkan seseorang. Hijabers

Community merupakan komunitas yang mempunyai pendapat berbeda dengan

Hijabers non Community mengenai hijab, dikarenakan dalam Hijabers Community

sering dilakukan tempat diskusi, belajar, dan bertanya bagi para anggotanya sehingga

pengetahuan tentang hijab jauh lebih modern dan menarik untuk digunakan.

b. Identitas

Habib (2012) mendefinisikan identitas atau jati diri yang merujuk pada ciri-

ciri yang melekat pada diri seseorang atau sebuah benda. Ada dua sumber utama dari

identitas atau jati diri seseorang. Pertama ,aturan-aturan sosial yang menjelaskan

definisi dari tingkah laku tertentu dan sejarah hidup seseorang. Kedua, yaitu orang

yang satu dengan orang-orang yang lain mendasarkan konsepsi mereka pada identitas

mereka masing-masing pada dua sumber tadi (Arnold Dashevsky dalam Habib,

2012).

Hijabers Community merupakan sebuah komunitas, sehingga yang mereka

miliki adalah identitas kolektif. Melucci dalam Habib (2011) mendefinisikan identitas

kolektif (identitas bersama atau kelompok) adalah suatu interaksi (saling

memengaruhi) antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam suatu

kelompok dan melakukan tindakan serta perbuatan secara bersama-sama, untuk

tujuan bersama dalam suatu kelompok. Jadi, identitas kolektif itu adalah identitas

yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang mereka bangun melalui interaksi,

sesama anggotanya dan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan

kelompok.
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Jadi, termasuk ke dalam suatu komunitas memberikan rasa identitas kepada

seseorang. Komunitas tersebut dapat menjadi bagian dari konsep diri seseorang, dan

merupakan sebuah aspek penting dari bagaimana seseorang memandang tempatnya di

dunia. Tidak adanya identitas pribadi seperti itu biasanya dianggap sebagai salah satu

masalah dari masyakarat modern (Castells dalam Hardiyanti, 2012).

c. Nilai

Nilai adalah gagasan abstrak mengenai apa yang masyarakat anggap baik,

benar, berharga, dan dinginkan (Hamdayama, 2012). Lalu, dalam Wikipedia (2012),

nilai didefinisikan sebagai alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara

pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara

pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Karena Hijabers Community hidup

dalam lingkungan masyarakat, komunitas ini tak lepas dari nilai sosial. Nilai sosial

didefinisikan sebagai nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan

sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses

menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut

masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain

terdapat perbedaan nilai.

d. Aktivitas

Chaplin dalam Kamili (2012) mendefinisikan aktivitas sebagai segala

kegiatan yang dilaksanakan organisme secara mental ataupun fisik. Anton M.

Mulyono dalam Nur (2010) mengartikan aktivitas sebagai “kegiatan” atau

“keaktifan”. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegaiatn yang

terjadi baik fisik maupun nonfisik. Hijabers Community merupakan komunitas

dengan sejumlah aktivitas yang bisa menarik konsumen. Hijab class, Hijab tutorial

via media virtual, gathering, adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Hijabers

Community.
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2.1.4 Tujuan Hijabers Community

Setiap kelompok sosial pasti memiliki tujuan. Tujuan kelompok bukan hanya

sekedar gabungan dari tujuan-tujuan personal anggotanya, melainkan mengarah pada

kedudukan yang diinginkan oleh kelompok. Tujuan kelompok terletak pada

pemikiran para anggotanya dan hidup bersama proses mental lainnya termasuk

kebutuhan personal harapan personal dan tujuan personal. (Mills, 1967). Begitupun

dengan Hijabers Community, kelompok ini memiliki dua tujuan utama, yaitu :

(1) mengubah konstruksi citra mengenai muslimah berjilbab,

(2) syiar dengan menarik para muslimah muda yang belum berjilbab menjadi

berjilbab.

Tujuan pertama, mengubah konstruksi citra masyarakat terhadap muslimah

jilbab dilatarbelakangi oleh kondisi para muslimah berjilbab di Indonesia yang mana

sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam namun ternyata

musimah berjilbab masih dipandang sebelah mata. Muslimah berjilbab dianggap

kuno, tidak gaul dan tidak bisa gaya. Selain itu, juga adanya pandangan bahwa bila

menggunakan jilbab maka akan sulit mencari pekerjaan. Hal tersebut membuat para

muslimah, terutama muslimah muda ragu untuk menggunakan jilbab karena khawatir

sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Konstruksi citra mengenai jilbab yang ada dalam

masyarakat tersebut membuat para muslimah muda berpikir kembali untuk

menggunakan jilbab. Oleh karena itubanyak muslimah memutuskan untuk

menggunakan jilbab disaat mereka sudah menikah atau disaat usia mereka sudah tua.

2.1.5 Makna nama Hijabers Community

Nama Hijabers Community diberikan oleh Dian Pelangi, yang mana kata

“hijabers” diambil dari istilah “hijab” yang berarti penutup tubuh bagi para muslimah,

sedangkan imbuhan “-ers” (kata sifat jamak) untuk menunjukkan bahwa ‟kumpulan

atau sejumlah muslimah berhijab‟.



19

Adapun kata “community” diambil dari bahasa Inggris yang berarti

komunitas, yang sekaligus menunjukkan keberadaan mereka sebagai suatu kelompok,

bahkan komunitas dalam arti “kesamaan nilai‟ sebagai dasar identitasnya.

Penggunaan kata hijab dan bukan jilbab, menurut Dian Pelangi, lebih dilatarbelakangi

anggapan atau pemaknaanya atas istilah hijab yang lebih universal dan lebihj dikenal

di berbagai negara dibandingkan istilah jilbab yang dinilai lebih bersifat lokal atau

hanya dikenal di Indonesia. Menurut Dian Pelangi Istilah hijab lebih dikenal dan

digunakan oleh umat muslim di negara negara lain, sehingga bila umat islam dari

manapun mendengar Hijabers Community dapat langsung mengetahui atau paham

tentang eksistensinya sebagai komunitas bagi muslimah-muslimah yang berhijab.

Bila dilihat secara etimologi, hijab berasal dari bahasa Arab yang berarti tirai (kain

penutup). Dalam konteks arti “penutup‟ cenderung memberi kesan seakan-akan

wanita ditutup dibalik tirai pemisah. Kata hijab tercantum dalam Al- Quran pada surat

An-Nuur ayat 31 :

“Apabila kamu memintas sesuatu keperluan kepada mereka (Istri-istri Nabi), maka

mintalah dari belakang tabir (hijab)” (QS. An-Nuur :31)

Hijab tersebut memiliki manfaat untuk : (1) mencegah pembauran dengan lawan jenis

yang bukan muhrim, meghindari penyebab fitnah dan keruskan serta memutuskan

akar keraguan dan kecemburuan yang terkadang muncul dalam diri suami muhrim,

(2) menyempurnakan budi pekerti mulia seperti kesucian, kehormatan dan persaan

malu, (3) mencegah pandangan mata yang nakal dan maksud jahat yang dimulai

dengan sapaan menggoda. Hijab merupakan benteng bagi perempuan dari berbagai

prasangkan serta dugaan negatif (Al-Husaini, 2007). Sedangkan jilbab yang berasal

dari akar kata jalaba, yang berarti menghimpun atau membawa. Pada masa Nabi

Muhammad SAW jilbab merupakan pakaian luar yang menutupi segenap anggota

badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa. Namun jilbab yang dikenal dalam

konteks Indonesia yaitu jilbab dalam arti penutup kepala (Baidan, 2003).
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Berkenaan dengan pemaknaan HC atas hijab sebagaimana dipaparkan Dian

Pelangi, tampaknya pemilihan istilah hijab tidak mempertimbangkan perbedaan

makna hijab sebagai “penutup‟ atau “tirai pemisah‟ dengan jilbab dalam arti penutup

kepala. Ia lebih mengutamakan apek istilah yang lebih universal secara global. Istilah

hijab lebih populer secara global salah satunya dilatarbelakangi oleh istilah hijab

digunakan pada negara-negara Arab yang merupakan negara Islam dan menjadi

wilayah asal pemakaian jilbab

2.2 Konsep Tentang Persepsi

2.2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia

dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gej ala di sekitarnya. Persepsi

mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai

ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada

prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan

otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus

yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut

pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau

persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan

manusia yang tampak atau nyata.

Walgito (2004) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh

organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan

aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi

dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana
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yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian

individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan

berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam

mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu

satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama

dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak

faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi

juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan

cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian

berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file

yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan

segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang

membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai

suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006).

Rakhmat (2007) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek,

peristiwa atau hubungan - hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi

dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005) menyatakan: “persepsi

merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang

diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di

dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu

pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi

merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk

tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala

sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.
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2.2.2 Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo (2004) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai

berikut:

a. Adanya objek yang dipersepsi.

b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu

persiapan dalam mengadakan persepsi.

c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.

d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang

kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang

adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka,

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik,

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh,

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu

objek.

Menurut Walgito (2004) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat

dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga

dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung

mengenai syarafpenerima yang bekerja sebagai reseptor.
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b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak

sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon

diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya

perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu

sekumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain

dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus,

meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat

jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.

Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu,

perbedaan perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan

dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri

seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan

pengetahuannya.

2.2.4 Proses Persepsi

Menurut Miftah (2003), proses terbentuknya persepsi didasari pada

beberapa tahapan, yaitu:

a. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu

stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.
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b. Regis tras i

Dalam proses registrasi, suatu gej ala yang nampak adalah mekanisme

fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh

melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan

atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar

semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat

penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya.

Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi,

dan kepribadian seseorang.

2.3 Teori Atribut Produk

Produk akan berhasil apabila memiliki atribut-atribut yang sesuai dengan

yang diharapkan oleh konsumen. Atribut produk menurut Indriyo (2000) adalah

“suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan pembelinya”.

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh

konsumen dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 2001).

Definisi lain menurut Wahdi (2008) atribut produk adalah bagian dari strategi produk

yang dapat dikontrol langsung oleh produsen, sebagai suatu rangsangan yang

diperhatikan dan dievaluasi oleh konsumen dalam proses pembuatan keputusan.

Atribut produk adalah salah satu komponen sifat-sifat produk yang secara

bersama-sama memuaskan kebutuhan seseorang, baik yang kentara maupun yang

tidak kentara seperti warna, pembungkus, harga, dan manfaat (Asri dalam Hudi,

2008). Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa atribut produk adalah bagian

penting dari strategi produk yang dapat dikontrol langsung oleh produsen sebagai

suatu rangsangan yang perlu diperhatikan dan dievaluasi oleh konsumen dalam
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proses pembuatan keputusan. Karena melalui atribut produk, diharapkan dapat

mempengaruhi konsumen dengan cara merubah persepsi konsumen terhadap produk

yang ditawarkan sehingga dijadikan pertimbangan konsumen dalam proses keputusan

pembeliannya (Hudi, 2008).

Dalam memproduksi suatu produk, suatu perusahaan akan memberikan

atribut-atribut yang dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang tepat bagi

konsumen. Dari atribut-atribut inilah, suatu produk dapat dibedakan dengan produk

sejenis lainnya, oleh karena itu setiap perusahaan akan memberikan produk yang

terbaik bagi konsumennya. Menurut Yuantoro dalam Elyonsa (2010) komponen yang

terdapat dalam atribut produk meliputi harga, merek, dan kemasan. Simamora (2001)

dalam Wahyudi (2005) atribut produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan

oleh pembeli pada saat membeli suatu produk, seperti kualitas, kelengkapan fungsi,

desain, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat di atas maka yang dijadikan dasar dalam

penelitian ini dan disesuaikan dengan produk yang diteliti berupa jilbab, maka atribut

produk yang digunakan adalah :

1. Harga.

2. Merek.

3. Kemasan.

4. Kualitas.

5. Desain/Rancangan.

Kelima indikator tersebut memberikan perbedaan persepsi dan pendapat

diantara beberapa konsumen.

2.3.1 Harga

Menurut Husein Umar dalam (Desmiati, 2007) harga adalah sejumlah nilai

yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk

atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar,

atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.

Biasanya harga yang dikenakan dapat menjangkau kalangan manapun (Iswayanti,
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2010). Harga yang ditetapkan pada dasarnya disesuaikan dengan apa yang menjadi

harapan konsumen, terutama dalam memilih produk jilbab.

Menurut Swastha (2009), harga merupakan sejumlah uang (ditambah

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah

kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga adalah sejumlah uang yang

dibebankan atas suatu produk atau jasa, memiliki atau menggunakan produk atau jasa

tersebut. ( Kotler & Amstrong, 2001).

2.3.1.1 Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Ketika Menetapkan Harga

Keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik oleh faktor-

faktor internal perusahaan maupun faktor-faktor eksternal lingkungannya

2.3.1.2 Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan

Harga

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga meliputi tujuan

pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, dan organisasi perusahaan.

1. Tujuan pemasaran

Sebelum menetapkan harga, perusahaan seharusnya menentukan

strateginya atas produk tersebut. Jika perusahaan telah memilih pasar

sasarannya dan memposisikannya dengan baik, maka strategi bauran

pemasarannya, termasuk harga, akan berjalan dengan baik

2. Strategi bauran pamasaran

Perusahaan-perusahaan seringkali menempatkan produk mereka melalui

harga dengan mendasarkan keputusan bauran pemasaran lainnya lewat

harga yang ingin mereka bebankan.

3. Pertimbangan Organisasi

Manajemen harus memutuskan siapa yang harus menetapkan harga di

dalam organisasi tersebut. Perusahaan-perusahaan menangani penetapan

harga dengan berbagai cara. Dalam perusahaan kecil harga sering
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ditetapkan manajemen puncak sedangkan dalam perusahaan besar

penetapan harga biasanya ditangani oleh manajer-manajer divisi ataupun

lini produk.

2.3.1.3 Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan

Harga

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan-keputusan penetapan

harga meliputi sifat penawaran dan permintaan, persaingan, dan elemen-elemen

lingkungan lainnya.

1. Pasar dan Permintaan

Ketika biaya menjadi dasar penetapan batas bawah harga, pasar dan

permintaan menjadi dasar penetapan batas atasnya. Baik konsumen

maupun pembeli industri menyamakan harga suatu produk atau jasa

dengan manfaat dari memilikinya.

2. Biaya, harga dan penawaran pesaing

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga

perusahaan adalah biaya dan harga pesaing serta kemungkinan reaksi

pesaing atas tindakan penetapan harga yang dilakukan perusahaan.

3. Faktor-faktor eksternal lainnya

Ketika menetapkan harga, perusahaan juga harus mempertimbangkan

faktor-faktor lain dalam lingkungan eksternalnya. Keadaan ekonomi dapat

memiliki dampak yang besar terhadap strategi penetapan harga perusahaan

serta faktor-faktor ekonomi seperti booming atau resesi, inflasi dan tingkat

bungan mempengaruhi baik biaya produksi maupun persepsi konsumen

terhadap harga dan nilai produk.

2.3.1.4 Tujuan Penetapan Harga

Menurut Fandy Tjiptono (2001), pada dasarnya ada empat jenis tujuan

penetapan harga, yaitu:
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1. Tujuan berorientasi pada laba, asumsi teori ekonomi klasik menyatakan

bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan

laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba.

2. Skala ekonomis yang tersedia bagi suatu perusahaan Bila skala ekonomis

yang diperoleh dari operasi perusahaan cukup besar, maka perusahaan yang

bersangkutan perlu merencanakan peningkatan pangsa pasar dan harus

memperhitungkan harapan atas penurunan biaya dalam menentukan harga

jangka panjangnya.

3. Struktur biaya perusahaan dibandingkan pesaingnya. Bila sebuah

perusahaan memiliki struktur biaya yang lebih rendah daripada para

pesaingnya, maka ia akan memperoleh laba tambahan dengan

mempertahankan harga pada tingkat kompetitif.

4. Organisasi, manajemen perlu memutuskan siapa dalam organisasi yang

harus menetapkan harga.

2.3.2 Merek

Merek adalah nama, istilah, tanda, dan simbol, atau rancangan, atau

kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang

atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari

produk pesaing (Kotler dan A.B Susanto, 2000). Pada dasarnya suatu merek juga

merupakan janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri,

manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek yang baik juga menyampaikan

jaminan tambahan berupa j aminan kualitas. Merek digunakan untuk beberapa tujuan,

yaitu Tjiptono (2001):

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan

produk suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Ini akan memudahkan

konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan

pembelian ulang.
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b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk.

c. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan

kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen.

d. Untuk mengendalikan pasar.

Ada enam makna yang bisa disampaikan melalui suatu merek (Kotler, et al.,

1996, dalam Tjiptono, 2001), yaitu :

a. Atribut

Sebuah merek menyampaikan atribut-atribut tertentu, misalnya Mercedes

mengisyaratkan mahal, tahan lama, berkualitas, nilai jual kembali yang

tinggi, cepat, dan sebagainya.

b. Manfaat

Merek bukanlah sekedar sekumpulan atribut, karena yang dibeli konsumen

adalah manfaat, bukannya atribut. Atribut harus diterjemahkan ke dalam

manfaat

manfaat fungsional dan / atau emosional. Misalnya atribut mahal dapat

diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional seperti Saya tidak perlu

membeli mobil baru setiap tahun

c. Nilai nilai

Merek juga menyatakan nilai-nilai produsennya. Contohnya Mercedes

berarti kinerja tinggi, keamanan, prestise, dan sebagainya.

d. Budaya

Merek juga mungkin mencerminkan budaya, misal untuk Mercedes berarti

budaya Jerman, yaitu terorganisasi rapi, efisien, dan berkualitas tinggi.

e. Kepribadian

Merek juga dapat memproyeksikan kepribadian tertentu. Apabila merek itu

menyangkut orang, binatang, atau suatu objek, apa yang akan

terbayangkan? Mercedes memberi kesan pimpinan yang baik (orang), singa

yang berkuasa (binatang), atau istana yang megah (objek).
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f. Pemakai

Merek memberi kesan mengenai jenis konsumen yang membeli atau

menggunakan produknya. Misalnya orang akan heran bila melihat seorang

sekretaris berusia 19 tahun mengendarai Mercedes. Orang lebih berharap

pengemudinya adalah seorang eksekutif puncak berusia separuh baya.

Pemakainya adalah mereka yang menghargai nilai-nilai, budaya, dan

kepribadian produk tersebut. Agar suatu merek dapat mencerminkan

makna-makna yang ingin disampaikan, maka ada beberapa persyaratan

yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Merek harus khas atau unik.

b. Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk.

c. Merek harus menggambarkan kualitas produk.

d. Merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat.

e. Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di negara dan dalam

bahasa lain.

2.3.3 Kemasan

Menurut Philip Kotler dalam Wahyudi (2005) kemasan adalah wadah atau

pembungkus suatu produk yang bersifat nyata. Fungsi kemasan adalah melindungi

produk, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen, untuk

mempromosikan produk kepada konsumen. Dengan menciptakan suatu kemasan

yang menarik yang memiliki ciri khas masing-masing produk untuk meyakinkan

konsumen tentang keunggulan produk tersebut.

Menurut Saladin (2003) menyatakan bahwa :“Kemasan adalah segala

kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus suatu produk.”

Menurut Saladin (2003) Wadah atau bungkus tersebut terdiri dari 3 (tiga)

tingkat bahan yaitu :

1. Kemasan dasar (primary package), yaitu bungkus langsung dari suatu

produk.
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2. Kemasan tambahan (secondary package), yaitu bahan yang melindungi

kemasan dasar dan dibuang bila produk tersebut akan digunakan.

3. Kemasan pengirim (shipping package), yaitu setiap kemasan yang

diperlukan waktu penyimpanan, pengangkutan diidentifikasi.

Menurut Saladin (2003) Peranan kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu :

a. Swalayan (self service)

Semakin banyak jumlah produk yang dijual dengan cara pembeli

mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, kemasan semakin berfungsi

lebih banyak lagidalam proses penjualan, dimana kemasan harus menarik,

menyebutkan cirri-ciri produk, meyakinkan konsumen dan memberi kesan

menyeluruh yang menguntungkan.

b. Kemakmuran konsumen (consumer offluence)

Meningkatkan kekayaan konsumen akan berarti bahwa konsumen bersedia

membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan dan

prestise dari kemasan yang lebih baik.

c. Citra perusahaan dan merek (company and brand image)

Banyak perusahaan mengakui adanya kekuatan yang dikandung dari

kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen

mengenali perusahaan atau mereknya.

d. Peluang inovasi (inovational opportunity)

Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga

memberi keuntungan bagi produsen.

Menurut Saladin (2003) Mengapa Kemasan Diperlukan :

1. Kemasan memenuhi sasaran keamanan (safety) dan kemanfaatan (utility)

2. Kemasan bias melaksanakan program pemasaran perusahaan.

3. Untuk meningkatkan laba.
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2.3.4 Kualitas

Menurut Simamora dalam Wahyudi (2005) kualitas adalah kemampuan suatu

produk untuk memenuhi fungsi-fungsinya. Dimensinya meliputi performance yaitu

dimensi yang paling dasar dan berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk,

features yaitu karakteristik pelengkapan atau tambahan, keandalan (kemampuan

selalu dalam keadaan baik atau siap pakai) untuk dapat memenuhi keinginan

konsumen.

Menurut Philip Kotler (2009), menyatakan bahwa : “Kualitas produk adalah

keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan / tersirat”

Menurut David Garvia dan lovelock dalam bukunya karya Tjiptono (2001)

terdapat 8 dimensi kualitas produk yaitu :

1. Kinerja (Perfomance)

Berkaitan dengan aspek fungsional dari barang itu dan merupakan

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli

suatu barang.

2. Kehandalan (Reability)

Berkaitan dengan probabilitas atas kemungkinan suatu barang

melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu

dibawah kondisi tertentu dengan demikian kehandalan merupakan

karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam

penggunaan barang.

3. Keistimewahan tambahaan (feature)

Aspek yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan –pilihan dan

pengembanganya.

4. Keawetanya (Durability)

Ukuran masa pakai suatu barang , berkaitan dengan daya tahan dari barang

itu.
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5. Konfirmasi (Conformance)

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi telah ditetapkan

sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.Konfirmasi merefleksikan

derajat dimana karakteristik desain produk dan karakteristik operasi

memenuhi standar yang telah ditetapkan.

6. Keindahan (Estetika )

Merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan

pertimbangan pribadi refleksi prefrensi individual. Dengan demikian

estetika dari suatu produk lebih banyak berkaitan dengan prasaan pribadi

dan mencakup karakteristik tertentu.

7. Kemudahan Perbaikan ( Service ability)

Karakteristik yang menunjuka kecepatan kenyamanan direparasi serta

keluhan yang memuaskan.

8. Kualitas yang dirasakan (Perceived quality)

Bersifat subjektif ,berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam

mengkonsumsi produk itu seperti meningkatkan harga diri dari yang lain.

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan reputasi.

2.3.5 Desain

Desain merupakan dimensi yang unik dari sebuah produk, dimensi ini banyak

memberikan aspek emosional yang tinggi dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Desain produk dalam pasar yang berubah mengikuti zaman, harga dan teknologi

tidaklah cukup untuk memberikan kepuasan bagi konsumen jika produk tersebut

tidak memiliki nilai emosional yang tinggi. Desain merupakan factor yang sering

menjadi keunggulan perusahaan otomotif khususnya sepeda motor. Produsen-

produsen sepeda motor di Indonesia saat ini berlomba-lomba untuk menciptakan

sepeda motor yang memiliki desain yang unik dan futuristik, bila sepeda motor

tersebut di buat khusus untuk konsumen pria biasanya desain yang ditonjolkan dari

sepeda motor tersebut ialah unsur sporty dan jantan, bila sepeda motor tersebut dibuat
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untuk konsumen wanita maka desain yang ditonjolkan adalah unsur feminim dan

mudah dikendarai, begitulah pada saat sekarang para produsen sepeda motor terus

berinovasi dalam hal desain.

Suyanto (2005) menyatakan bahwa “Desain merupakan totalitas keistimewaan

yang mempengaruhi cara penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan

pelanggan”. Menurut Kotler dan Armstrong (2004) cara lain untuk menambah nilai

konsumen adalah melalui desain atau rancangan produk yang berbeda dari yang lain.

Masalah desain dari suatu produk telah menjadi salah satu faktor yang perlu

mendapatkan perhatian serius dari manajemen khususnya team pengembangan

produk baru, karena sasaran konsumen yang dituju tidak sedikit yang mulai

mempersoalkan masalah desain suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen.

Menurut Rosnani (2010) berpendapat bahwa “Desain dapat diartikan sebagai

salah satu aktivitas luas dari inovasi desain dan teknologi yang digagaskan, dibuat,

dipertukarkan (melalui transaksi jual beli) dan fungsional”.

Menurut Kotler (2009) definisi desain adalah “Totalitas fitur yang

mempengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu menurut yang diisyaratkan

oleh pelanggan”.

Sedangkan menurut Kotler (2009) terdapat 7 (tujuh) indikator desain produk

yaitu:

1. Ciri-ciri, adalah karakteristik yang mendukung fungsi dasar produk.

Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri

produk merupakan alat kompetitif untuk produk perusahaan yang

terdiferensiasi. Beberapa perusahaan sangat inovatif dalam penambahan

ciri-ciri baru ke produknya. satu dari faktor kunci keberhasilan perusahaan

jepang adalah karena mereka secara terus menerus meningkatkan ciri-ciri

tertentu pada produk seperti arloji, mobil, kalkulator dan lain- lain.

Pengenalan ciri-ciri baru dinilai merupakan satu dari cara-cara yang sangat

efektif dalam persaingan.
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2. Kinerja, mengacu kepada tingkat karakteristik utama produk pada saat

beroperasi. Pembeli produk-produk mahal biasanya membandingkan

kinerja (kenampakan/prestasi) dari merek-merek yang berbeda. Para

pembeli biasanya rela membayar lebih untuk kinerja yang lebih baik

sepanjang lebihnya harga tidak melebihi nilai yang dirasakan.

3. Mutu Kesesuaian, Yang dimaksud dengan penyesuaian adalah tingkat

dimana desain produk dan karekteristik operasinya mendekati standar

sasaran. Mutu kesesuaian adalah tingkat kesesuaian dan pemenuhan semua

unit yang diproduksi terhadap spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Hal ini

disebut konformansi karena spesifikasinya.

4. Tahan Lama (Durability), daya tahan merupakan ukuran waktu operasi

yang diharapkan dari suatu produk tertentu. Sebagai contoh, Volvo

mengiklankan mobilnya sebagai mobil yang mempunyai waktu pakai

tertinggi untuk menjustifikasi harganya yang lebih tinggi. Pembeli bersedia

membayar lebih untuk produk yang lebih tahan lama.

5. Tahan Uji (Reliabilitas), adalah ukuran kemungkinan bahwa suatu produk

tidak akan berfungsi salah atau rusak dalam suatu periode waktu tertentu.

Pembeli rela membayar lebih untuk produk-produk dengan reputasi

reliabilatas yang lebih tinggi. Mereka ingin menghindari biaya karena

kerusakan dan waktu untuk reparasi.

6. Kemudahan Perbaikan (Repairability) Kemudahan perbaikan adalah suatu

ukuran kemudahan perbaikan suatu produk yag mengalami kegagalan

fungsi atau kerusakan– kerusakan. Kemudahan perbaikan ideal akan ada

jika pemakai dapat memperbaiki produk tersebut dengan biaya murah atau

tanpa biaya dan tanpa memakan waktu terlalu lama.

7. Model (Style), menggambarkan seberapa jauh suatu produk tampak dan

berkenan bagi konsumen. Model memberi keunggulan ciri kekhususan

produk yang sulit untuk ditiru. Sebagai contoh, banyak pembeli mobil yang

membayar lebih untuk mobil jaguar karena penampilannya yang luar biasa



36

walaupun jaguar sendiri tidak begitu baik dari segi ketahanan uji

(reliability).

Dengan semakin ketatnya persaingan, desain akan menjadi salah satu cara

yang paling ampuh untuk mendiferensiasikan dan memposisikan produk dan jasa

perusahaan. Semua hal-hal yang telah disebutkan merupakan parameter-parameter

desain. Semuanya menegaskan betapa sukarnya tugas mendesain produk dengan

segala keterbatasannya.

Seorang desainer harus memahami berapa yang harus diinvestasikan dalam

pengembangan ciri, kinerja, konformansi, daya tahan, kemudahan perbaikan, model

dan sebagainya. Dari sudut pandang perusahaan, sebuah produk yang didesain

dengan baik akan mudah dibuat dan didistribusikan. Sedangkan dari sudut pandang

konsumen adalah produk yang menyenangkan untuk dilihat dan mudah dibuka,

dipasang dan dipelajari cara penggunaanya, digunakan, diperbaiki, dan pada akhirnya

dibuang.

Desain atau design itu sendiri, jika diartikan dari bahasa Inggris ke Indonesia,

berarti rancangan, kontruksi, tujuan, dan perencanaan. Dan artinya adalah, bahwa

desain merupakan wujud dari arsitektur ide, konsep, strategi, dan eksekusi. Ini artinya

adalah, bahwa desain melibatkan proses, proses membutuh-kan waktu, dan waktu

sangat menguras tenaga, baik fisik ataupun non-fisik. Oleh karena itu, desain bukan

sesuatu hal yang mudah, dan instan. Didalam sebuah proses desain, melibatkan

banyak hal, sebelum berakhir dengan suatu bentuk ataupun wujud, yang di antaranya

adalah, observasi, pengumpulan data, analisa, konseptualisasi, strategi, dan eksekusi.

Dan itulah kenapa jasa desain berharga relatif mahal, mahal sesuai dengan tingkat

kesulitan, dan kompleksitas prosesnya.

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar pertimbangan maupun

perbandingan bagi peneliti, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang

dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini, yaitu :
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Rima Hardiyanti (2012), Komunitas Jilbab kontemporer “Hijabers” Di Kota

Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para muslimah yang tergabung

dalam komunitas hijabers muslim Makassar memiliki gaya berpakaian tersendiri

yang lebih kontemporer meski ber-hijab. Gaya bahasa dan teks yang mereka gunakan

pun punya ciri tersendiri agar terkesan keren dan mengikuti zaman. Tempat

menghabiskan waktu luang mereka menandakan bahwa gaya hidup mereka masuk

dalam kategori menengah ke atas. Hal ini membentuk identitas komunitas hijabers

muslim Makassar sebagai komunitas yang eksklusif, komersil dan konsumtif.

Mohammad Wahdi (2008), Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan

Pembelian Rokok. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah metode

porposional random sampling, dengan menyebar kuesioner kepada 98 responden.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel atribut produk yang

terdiri dari merek, pelayanan, kemasan, dan jaminan berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian rokok dengan nilai F hitung sebesar 20,282.

Mustafid, Aan Gunawan (2008), Pengaruh Atribut Produk Terhadap

Keputusan Pembelian Kripik Pisang ‘Kenali” Pada PD Asa Wira Perkasa Di Bandar

Lampung. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-

random sampling yaitu memilih sejumlah nama secara sengaja dari konsumen yang

sudah pernah membeli produk keripik pisang “Kenali”. Jumlah sampel yang

digunakan dalam penelitian sebanyak 25 responden. Teknik analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, hasil dari penelitian ini

menyatakan bahwa variable atribut produk yang terdiri dari rasa, kemasan, merek,

dan ukuran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

keripik pisang dengan nilai F hitung sebesar 17,371.

Ben Akpoyomare, Patrick Kumle, and Rahim Ajao (2012), Influence of

Product Attributes on Consumer Purchase Decision in the Nigerian Food and

Baverages Industry: A Study of Legos Metropolis. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan koefisien korelasi digunakan
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sebagai metode analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung

dan menyebar kuesioner kepada 400 konsumen (responden) pada dua perusahaan

yang dipilih dalam industri food and baverages. Hasil penelitian ini menunjukkan

terdapat korelasi positif antara variabel atribut produk terhadap variabel keputusan

pembelian konsumen.

Annisa Ismaranti (2012), konsep diri anggota committee hijabers community

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keikutsertaan dan kesamaan hobi akan

fashion dapat mempengaruhi konsep diri anggota committee hijabers community.

Hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif ini menunjukan bahwa motif

bergabungnya anggota committee hijabers community beragam, diantaranya motif

ingin membuat wadah bagi wanita muslim untuk bersilaturahmi, diajak, dan motif

dari diri sendiri. Simpulan penelitian adalah motif anggota committee hijabers

community untuk bergabung adalah didorong oleh berbagai alasan, bisa dari dorongan

internal maupun eksternal. Serta konsep diri mereka terus berlangsung secara

bertahap disesuaikan dengan lingkungannya.

Penelitian terakhir adalah skripsi terdahulu dengan judul “Analisis Pengaruh

Persepsi Konsumen Tentang Kualitas Perbaikan, Pelayanan, dan Lokasi Terhadap

Keputusan Pembelian Jasa Bengkel ( Studi Kasus di Bengkel AHASS 1013 yang

Berada di Jalan Kaligarang Raya No.52 Semarang )” yang disusun oleh Suyanto

(2005), menghasilkan tiga variabel bebas, yaitu, Pelayanan, Kualitas Perbaikan, dan

Lokasi serta variabel terikat Keputusan Pembelian Jasa. Hasil penelitian dengan 100

responden ini adalah variabel kualitas perbaikan merupakan variabel yang paling

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, kemudian disusul oleh variabel

pelayanan. Variabel lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian karena pesaing sejenis memiliki lokasi yang hampis sama dengan bengkel

AHASS 1013 sehingga tidak mempengaruhi konsumen dalam pembelian jasa.

Metode analisis dengan analisis regresi berganda, sedangkan metode pengambilan

sampel adalah purposive sampling yaitu kuesioner dibagikan kepada para konsumen

dengan beberapa kriteria tertentu. Penelitian kelima, skripsi milik Heri Alamsyah
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dengan judul “Analisis Pengaruh Citra Perguruan Tinggi Terhadap Keputusan

Konsumen Menggunakan Jasa Pendidikan ( Studi Kasus pada Akademi Komunikasi

Indonesia, Yogyakarta ) menghasilkan kesimpulan citra kualitas berpengaruh paling

tinggi, sehingga secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan

konsumen menggunakan jasa pendidikan di AKIN Yogyakarta, diikuti oleh citra

harga, pengguna, fasilitas dan lokasi. Variabel dependen adalah keputusan pembelian

jasa, jumlah responden keseluruhan ada 92 orang dengan analisis regresi linier

berganda, teknik pengambilan sampel adalah non-probability sampling dengan

metode purposive sampling.

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Setiadi (2003) perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Perilaku

konsumen didefinisikan sebagai suatu tindakan langsung dalam mendapatkan,

mengonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan

mendahului dan menyusul tindakan tersebut. Perilaku konsumen adalah tindakan-

tindakan, proses, dan hubungan social yang dilakukan individu, kelompok dan

organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk, pelayanan, dan sumber-

sumber lainnya (Schiffman,Leon dan kanuk, Leslie Lazar, 2010).

Konsumen akan menampakkan perilakunya setelah melakukan persepsi

terhadap keputusan apa yang akan diambil dalam memilih suatu produk. Menurut

Schiffman dan Kanuk (2000) “Perception is process by which an individual sselects,

organizers, and interprets stimuli into the a meaningfull and coherentpicture of the

world”. Kurang lebihnya bahwa persepsi merupakan suatu proses yang membuat

seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-

rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang

dunianya. Persepsi kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap

kualitas produk secara keseluruhan berkenaan dengan maksud yang diharapkan,
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dimana bersifat relatif terhadap alternatif-alternatif. Persepsi kualitas dari suatu

produk mempunyai kaitan erat dengan bagaimana suatu merek tersebut dipersepsikan

(Aaker, 1996, 1997 dalam Lindawati, 2005).

Kartajaya (2010) kemudian mencetuskan satu strategi pemasran baru, yakni

komuntasi (communitization). Komunitas sendiri di definisikan sebagai kelompok

orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Jadi, dalam

komunitas terjadi relasi pribadi yang antaranggota komunitas tersebut karena adanya

kesamaan interest atau values. Communitization disebut sebagai salah satu factor

utama pemasaran yang memengaruhi peminat sebuah produk. Communitization

didasarkan atas prinsip kesamaan dan kedekatan. Pada konsep ini, dengan adanya

ketertarikan antar konsumen muncul kepercayaan pendapat mereka, dan dengan

mudah sebuah produk melakukan interakti untuk dapat memberikan pelayanan pada

sekelompok komunitas. Setelah adanya interaksi, bola aktivitas terus menggelinding

hingga nantinya komunitas ini akan semakin berkembang sehingga penetrasi produk

begitu mudahnya dilakukan (Kartajaya, 2010).

Hijabers Community, sebuah wadah komunitas wanita muslimah yang

dibentuk pada tanggal 27 November 2010 di Jakarta, oleh 30 wanita berjilbab dengan

latar belakang profesi dan kehidupan yang berbeda. Berkumpul bersama untuk

berbagi visi mereka untuk membentuk sebuah komunitas yang akan mengakomodasi

kegiatan yang terkait dengan jilbab dan muslimah (community, 2012 ). Hijabers

Community hadir sebagai wujud strategi yang diharapkan mampu membawa hawa

baru bagi pengenalan industry fashion. Lebih dalam, kehadiran komunitas ini

dipandang sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran Butik Zoya memperkenalkan

inovasi perusahaannya kepada masyarakat. Jika selama ini masyarakat hanya tahu

cara berjilbab biasa, maka Hijabers Community hadir dengan sebuah tren berjilbab

yang cantik, namun tetap sesuai kaidah. Anggota komunitas ini juga memiliki cara

berjilbab yang berbeda dengan pengguna jilbab yang selama ini ada. Namun

belakangan, sejak aktivitas Hijab Class dari Hijabers Community hadir, banyak

pengguna jilbab yang mengikuti gaya berjilbab mereka. Gelombang baru ini bahkan
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didukung oleh kemajuan media virtual, dimana masyarakat bebas mengakses model

dan cara-cara berjilbab ala Hijabers Community. Komunitas ini didirikan dengan

semangat awal untuk melakukan gerakan dakhwah melalui fashion dan wujud-wujud

modernitas yang lain. Fournier dalam Kartajaya (2010) membagi 3 indikator dalam

sebuah komunitas model pools, yaitu identitas, nilai, dan aktivitas. Menurutnya

masing-masing indicator tersebut harus dimiliki oleh sebuah komunitas untuk tetap

bertahan.

Karenanya, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada

perbedaan persepsi tentang atribut produk hijab antara anggota Komunitas Hijabers

dengan non anggota Komunitas Hijabers.

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.6 Pengembangan Hipotesis

Definisi hipotesis menurut Husein Umar (2002) adalah “Pernyataan sementara

yang perlu dibuktikan benar atau tidak” setiap riset terhadap suatu objek harus

dibawah tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara yang

harus dibuktikan kebenaranya.

1. Analisis Persepsi Merek

Persepsi merek menjelaskan bahwa Hijabers Community ini hadir dengan

sejumlah atribut identitas yang dapat menunjukkan citra pengguna jilbab

yang serupa dengan mereka: selera, gaya kelompok dan kelas social. Citra

atau identitas yang biasanya konsumen cari dari setiap keputusan

Persepsi terhadap keberadaan
Komunitas Hijabers

1. Pendapat
2. Identitas
3. Nilai
4. Aktivitas

Atribut Produk

1. Merek
2. Kemasan
3. Harga
4. Kualitas
5. Design
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pembelian mereka terhadap produk tertentu dapat terwakili atau

direfleksikan melalui citra/identitas yang dibawa oleh Hijabers

Community ini. Bagi anggota komunitas hijabers Merek atau label fashion

cenderung diminati oleh mereka karena mencirikan pola gaya hidup

dengan para anggotanya, yang pada kegiatan HC anggota komunitas ini

sharing tentang model fashion dari beberapa butik-butik yang sudah

dipilih. Bahkan pada blog fashion, berisikan berisikan artikel-artikel

tentang info trend busana terbagu dengan melampirkan foto-foto diri

dalam berbagai tema atau suasanadan mencantumkan produk dari Merek

atau Label fashion apa saja sehingga daya tarik tersebut membuat para

komunitas hijabers melakukan pembelian sesuai dengan Merek yang

mereka inginkan. Sedangkan non komunitas mereka tidak terlalu menilai

pentingnya Merek untuk kebutuhan berbusana apalagi harus selalu “up to

date” walau begitu mereka juga terkadang membeli merek/label yang

biasanya dibeli. Bila dilihat dari frekuensi berbelanja kebutuhan berbusana

para non komunitas rata-rata mereka berbelanja 1 kali dalam sebulan

untuk busana atau jilbab yang mempunyai merek butik atau terkenal.

Kottler & Keller (1997) berpendapat bahwa merek adalah nama, istilah,

tanda, symbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang

dimaksudkan untuk mendefinisikan barang atau jasa dari seseorang atau

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing.

Suatu produk akan memiliki merek yang baik jika mereknya mempunyai

karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik merek pada Butik Jilbab

Zoya Sukabumi tersebut tentunya harus mempunyai manfaat dan

memberikan nilai bagi produk tersebut. Selain itu, karakteristik merek

yang baik adalah yang mempunyai cirri khas tersendiri sehingga

pelanggan dapat membedakan mana merek produksi yang baik dan mana

merek produksi yang kurang baik.
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H1 : Terdapat perbedaan persepsi Merek antara komunitas

Hijabers dengan non komunitas Hijabers.

2. Analisis Persepsi Kemasan

Persepsi kemasan menjelaskan sebuah rancangan pembuatan wadah atau

pembungkus untuk suatu produk. Hal ini berarti bahwa konsumen

memandang kemasan sebagai pelindung isi dari kerusakan, memberian

daya tarik serta cerminan inovasi produk (Tjiptono, 2008).

Persepsi menurut hijabers community bahwa sebuah kemasan merupakan

hal terpenting sebagai identitas produk saat mereka berbelanja, itu

memberikan suatu khas kemasan yang berkesan awet atau mewah dan

sebagian besar hijabers community memanfaatkan kemasan dalam

pemakaian ulang untuk diisi kembali pada saat membawa produk lain

yang memberikan kemudahan dalam beraktivitas. Sedangkan menurut

hijabers non community bagi mereka kemasan suatu produk tidak

dianggap terlalu penting, hal itu menunjukan bahwa sebuah kemasan tidak

mengharuskan kesan yang mewah melainkan kemasan yang sederhana itu

sudah cukup bagi mereka.

H2 : Terdapat perbedaan persepsi Kemasan antara komunitas

Hijabers dengan non komunitas Hijabers.

3. Analisis Persepsi Kualitas

Persepsi kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan atau fungsi dari

produk itu sendiri. Hal ini berarti bahwa konsumen memandang cara

berjilbab/model berjilbab yang dipopulerkan oleh Hijabers Community ini

telah sesuai dengan kaidah/ syariat mengenai penggunaan jilbab. Selain

itu, dari segi estetika, cara berjilbab/model jilbab yang dipopulerkan oleh

Hijabers Community ini mampu memuaskan konsumen pengguna jilbab
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yang berbelanja di Butik Zoya Sukabumi dengan kualitas bahan jilbab

yang bagus.

Persepsi menurut komunitas hijabers berada pada kualitas baik dan

kualitas sangat baik dikarenakan menurut komunitas ini kualitas dari suatu

produk memegang peran penting bagi penggunanya dengan kualitas bahan

yang ukuran daya tahan atau masa pakai barang lebih lama, selain itu

kualitas yang baik pun dapat dirasakan oleh komunitas dengan perasaan

pelanggan butik mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk

yang berkualitas. Sedangkan bagi non komunitas kualitas produk menurut

mereka juga penting tetapi kualitas rata-rata (sedang) lebih ditentukan

dengan merek atau desain yang sama tapi beda kualitas (kw/bahan no.2)

karena menurut mereka cukuplah bisa nyaman dan enak dipakai pada

kegiatan sehari-hari.

H3 : Terdapat Perbedaan persepsi Kualitas antara anggota

komunitas Hijabers dengan non anggota komunitas Hijabers.

4. Analisis Persepsi Harga

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahdi (2008) membuktikan

bahwa hasil penelitiannya berbunyi terdapat pengaruh negative antara

atribut produk secara parsial terhadap keputusan konsumen. Hal ini

menunjukkan bahwa harga bukan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi keputusan pembelian. Adapun realisasi harga dalam

pengaplikasiannya sesuai dengan manfaat berdasarkan daya beli dan

kondisi keuangan, harga menginformasikan tentang manfaat produk.

Individu yang menjadi anggota sebuah komunitas akan sangat dipengaruhi

oleh nilai-nilai yang ada di komunitas tersebut. Komunitas hijabers

sebagai komunitas wanita pengguna hijab yang peduli terhadap fashion

muslimah selalu terlibat dengan produk-produk fashion yang diyakini

cenderung mengarah kepada pembelian konsumtif, sedangkan individu
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yang tidak bergabung dalam suatu komunitas hijabers tentu akan

melakukan usaha dengan evaluasi ketika ingin melakukan pembelian,

perbedaan persepsi yang dialami oleh pengguna hijab modern yang bukan

merupakan anggota komunitas hijabers namun dengan tren fashion hijab

sebagai acuannya juga dapat menampilkan gaya fashion yang sesuai

dengan komunitas hijabers tanpa memperdulikan harga dan dengan

pembelian yang konsumtif. Maka dari itu, harga merupakan elemen paling

mudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, berbeda dengan fitur

produk, saluran, dan bahkan komunikasi yang membutuhkan lebih banyak

waktu. Konsumen mungkin membutuhkan atau menginginkan suatu

produk, namun jika daya belinya tidak memungkinkan untuk membeli

produk tersebut, maka dapat menyebabkan konsumen tersebut beralih ke

produk subtitusi yang harganya lebih rendah.

H4 : Terdapat perbedaan persepsi Harga antara anggota komunitas

Hijabers dengan non anggota komunitas Hijabers.

5. Analisis Persepsi Desain/Rancangan

Di Indonesia, melalui praktik gaya hidupnya, Hijabers Community

menunjukkan bahwa memiliki pilihan cultural cenderung mengarah pada

aktivitas serta objek yang memiliki nilai prestise. Pada gaya hidup mereka

terlihat lebih mengarah pada aktivitas dan objek yang memiliki sentuhan

budaya “tinggi” dimana mempunyai nilai prestise lebih tentunya dengan

desain/rancangan dari beberapa desainer atau butik. Munculnya jilbab

yang trend atau fashionable ini menawarkan berbagai macam desain yang

berkarakter islami namun tetap modern. Oleh karena itu mengubah

persepsi bagi non komunitas hijabers bahwa pakaian untuk menutupi aurat

yang dipandang sebagai symbol agama tidaklah harus bermacam-macam

desain melainkan menurut non komunitas cukuplah bisa nyaman dan enak

dipakai pada kegiatan sehari-hari , namun kini pakaian dengan desain
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yang mewah dipandang sebagai symbol religious yang juga memiliki nilai

kemodernan.

Sehingga desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi

cara penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan.

(Suyanto, 2007). Menurut Kotler dan Armstrong (2004) cara lain untuk

menambah nilai konsumen adalah melalui desain atau rancangan produk

yang berbeda dari yang lain. Oleh sebab itu hal ini dikarenakan makin

banyaknya komunitas hijabers yang mulai sensitive terhadap kebutuhan

dan keinginannya terutama dalam masalah desain. Komunitas hijabers

yang cenderung mempermasalahkan desain/rancangan memiliki pola

pemikiran tersendiri dimana mereka menginginkan produk yang berbeda

dengan konsumen yang lainnya, agar dapat menjadi cirri khas bagi

masing-masing konsumen.

H5 : Terdapat perbedaan persepsi Desain/Rancangan antara

anggota komunitas Hijabers dengan non anggota komunitas

Hijabers.


