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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan fashion muslim belakangan ini memang kian terdengar. 

Fashion muslim terus melakukan transformasi dari gaya konservatif menjadi 

lebih kontemporer yang berjiwa muda. Beragam faktor yang membuat fashion 

muslim terus berkembang. Dari munculnya banyak komunitas seperti Hijabers 

Community, Hijabers Mom, sampai diselenggarakannya beragam bazar, dan 

peragaan busana muslim. Dahulu pakaian muslim sama sekali tidak memiliki 

tempat dihati masyarakat Indonesia. Pakaian muslim terutama bagi wanita 

dilarang penggunaannya dan dianggap terlalu fanatik. Sehingga akhirnya 

dahulu tidak banyak wanita yang merasa percaya diri menggunakan jilbab atau 

yang saat ini lebih dikenal hijab.  

Tahun 2016 sering kita temui khususnya di Indonesia berbagai macam 

pakaian muslim dan muslimah. Memang kini perkembangan fashion muslim di 

Indonesia sangatlah cepat. Sehingga perkembangan fashion terus 

bertransformasi. Bukan hanya pakaian muslim saja yang lagi bertransformasi 

jilbab atau yang lebih dikenal anak kalangan muda dengan sebutan Hijab ini 

juga berkembang sangat cepat. Sering kita temui banyak merek-merek jilbab 

yang sedang naik daun seperti Jilbab Zoya, Jilbab Elzatta, Jilbab Rabbani, 

Jilbab Rawis, Jilbab Najwa dll.  

Peneliti disini akan membahas tentang jilbab Zoya yang mengalami 

penurunan penjualan. Dikota Malang tempat penjualan Jilbab atau kerudung 
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Zoya yaitu Jln. Kawi No.24, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116 

yaitu MOG (Mall Olympic Garden) Lt.1 FF 10.11 , Jl. Kawi Atas No.36A, 

Jl. Tirto Utomo No.25A Malang, Jl. Bendungan Sigura-Gura Barat No.30, Jl. 

Bendungan Sigura-Gura Barat No.2. Berikut Target penjualan Zoya: 

Tabel 1.1 

Data Target Penjualan Jilbab Zoya 

Tahun 2013 sampai 2015 

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Target Status Target  Status Target Status 

210 Tercapai 230 Tercapai 210 Tidak 

Tercapai 

Sumber : Outlet Zoya di MOG 

Dari tabel 1.1 adalah data yang menunjukkan target penjualan jilbab Zoya 

dari tahun 2013 sampai 2015. Terlihat pada tahun 2013 target penjualan 210 

tercapai pada tahun tersebut. Dan pada tahun 2014 target penjualan 230 juga 

tercapai. Pada tahun 2015 target penjualan Zoya mengalami penurunan (tidak 

tercapai) karena munculnya persaingan baru yang membuat penjualan Zoya ini 

menurun.  

Menurut data dari kompas.com setelah mengalami penurunan ditahun 

2015 Shafira Corporation (Shafco), produsen hijab asal Bandung, pada tahun 

berikutnya menargetkan penjualan naik 35% tidak sebanding tahun lalu. Karena 

menurut general manager Shafira Corporation (Shafco) meyakinkan bahwa 

produk hijab di Shafira Corporation memiliki banyak  kelebihan   dari                         
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sisi kreativitas desain dan bahan. Adapun data untuk mengetahui seberapa 

banyak konsumen membeli jilbab Zoya.  

Tabel  1.2  Data Penjualan Jilbab Zoya Malang: 

No. Jenis Jilbab Total Penjualan   

(Mei sampai agustus 2016) / Unit 

1   Zoya Bergo Husna 150 

2   Zoya Pashmina Motif 70 

3   Zoya Kerudung Big 70 

5   Zoya Turkish 70 

6   Zoya Kerudung segi 4 500 

Total 860 

Sumber: Outlet Zoya di MOG 

 

Dapat kita amati dari tabel 1.2 adalah data penjualan masing-masing toko 

pada perbulannya dimana produk Zoya ini sudah dijamin kualitas produknya. 

Konsumen lebih banyak yang berminat pada produk Zoya.  Menurut data dari 

kaltim.com penurunan omzet tak dapat dihindarkan, sepanjang tahun 2015 

silam penjualan jilbab Zoya mengalami penurunan hingga 25% tidak sebanding 

pada tahun lalu. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kebutuhan manusia 

sehingga menjadi peluang yang besar bagi peluang usaha.  

Menurut Basu Swastha & Irawan (2001), bahwa keputusan untuk membeli 

yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah 

keputusan. Menurut Schiffman & Kanuk (2007), keputusan pembelian adalah 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, artinya bahwa syarat 

seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif 

pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses 

dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan.  
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Keputusan pembelian merupakan fenomena penting dalam kegiatan 

pemasaran, khususnya minat beli konsumen. Minat beli konsumen merupakan 

suatu perilaku konsumen yang melandasi suatu keputusan pembelian. Seiring 

dengan bermunculnya produk-produk baru dan bervariasi tersebut bagi 

konsumen menjadi pilihan alternatif dari proses keputusan pembelian. Selain 

itu harga dan kualitas produk juga menjadi alasan konsumen dalam proses 

keputusan pembelian terhadap jilbab Zoya ini. Kualitas merupakan salah satu 

faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli produk. 

Disamping kualitas produk, Harga juga dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

Salah satu fenomena yang menarik perhatian peneliti dan mungkin pula 

menarik bagi perhatian orang lain adalah banyak orang sulit mengucapkan 

merek Zoya menjadi Joya bukan hanya itu saja Zoya juga mempunyai fenomena 

sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk kerudung 

atau hijab merek Zoya dari PT Shafco, menuai pro dan kontra masyarakat. 

mendapatkan sertifikat dari MUI, sebagai kerudung halal di Indonesia. Zoya, 

cantik nyaman halal, kerudung yang halal ditentukan dari jenis kainnya, apakah 

mengandung gelatin babi atau tidak. Gelatin babi umumnya terdapat pada 

pengemulsi saat proses pencucian bahan tekstil (Salopos Digital Media,2016). 

Rangkaian kerudung Zoya diklaim telah diuji coba dan hasilnya tidak 

mengandung babi sehingga ditetapkan Kerudung halal adalah kerudung yang 

menggunakan kain halal dalam arti kain tersebut pada saat   proses   pencucian                                                                             

http://solopos.com/?p=687852
http://solopos.com/?p=687852
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menggunakan bahan tekstil (emulsifier) dari bahan alami/ tumbuhan sedangkan 

untuk kain non halal menggunakan bahan tekstil (emulsifier) dari bahan non 

halal (gelatin babi) Kerudung halal mulai dirilis pertama kali sejak Zoya berdiri 

namun baru tersertifikasi sekarang melalui MUI Jabar (Jawa Barat) dengan 

nomor sertifikat 01171156041015. Zoya hanya fokus pada kehalalan dari 

produk untuk memastikan konsumen menggunakan produk yang sudah 

tersertifikasi kehalalannya (Solopos Digital Media, 2016). 

Adapun alternatif untuk meningkatkan penjualan Salah satu yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan 

mengembangkan identitas yang kuat melalui merek. Merek yang kuat mampu 

memberikan pedoman, jaminan, kekuatan, keyakinan, harapan kepada 

konsumen bahwa mereka akan terpuaskan (Rangkuti, 2005).Merek merupakan 

tanda yang penting karena konsumen tidak lagi puas hanya dengan tercukupi 

kebutuhannya. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh suatu merek yang sudah 

dianggap sebagai aset perusahaan (Brand Equity) (Massie,2013).  

Merek juga merupakan produk atau jasa yang dimensinya 

mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa 

lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler & 

Keller, 2008:258). Sebuah merek mempunyai kekuatan untuk memikat hati 

konsumen agar membeli produk maupun jasa yang diwakilinya. Merek juga 

diibaratkan sebagai sebuah nyawa bagi keberhasilan suatu produk mencapai 

target penjualan.  
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Peranan merek dalam pemasaran sangatlah besar. Merek yang dibangun 

dengan baik akan dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan produk 

serupa tapi berbeda merek. Maka tidak heran jika dalam menentukan pembelian 

suatu produk, salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen biasanya berdasarkan pada pertimbangan merek. 

Dasar pengukuran Top brand adalah perilaku pelanggan. Ini terlihat dari 

empat dimensi Top brand, pelanggan tahu, pelanggan menggunakan, dan 

menjadi pilihan pelanggan yang akan datang. Berikut ini adalah data-data hasil 

hasil penelitian pada produk Zoya di Indonesia menurut Top Brand: 

Tabel 1.3 Top Brand Award Tahun 2015 

Merek TBI TOP 

Rabbani 36.5% TOP 

Zoya 28.9% TOP 

Elzatta 8.4%  

         (Sumber: topbrand-award,2015) 

Dari tabel 1.3 adalah data Top brand, dimana produk Zoya merupakan Top 

merek dan tidak diragukan lagi kualitas produknya. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa produk Zoya sebagai pilihan yang diminati oleh 

konsumen. Tabel 1.3 yang menunjukkan skor TBI 28.9% dan Top brand.  

Produk Zoya ini juga mampu memberikan ukuran kesuksesan sebuah 

merek dipasar melalui ekuitas merek dan ada empat pengukuran dimensi dalam 

ekuitas merek, yaitu Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, dan 

Loyalitas Merek. Dapat dikatakan, keempat variabel ini mampu memberikan 

gambaran tentang kondisi merek dipasar.  Variabel pertama yaitu kesadaran 

merek,     mengindikasikan     kekuatan    merek    dibenak      konsumen, 
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Variabel kedua yaitu Asosiasi merek, mengindikasikan pencitraan merek 

terhadap kesan tertentu. Variabel tiga yaitu persepsi kualitas, mengindikasikan 

keunggulan suatu produk dan jasa layanan agar konsumen loyal terhadap 

merek. Variabel keempat yaitu Loyalitas merek, mengidentifikasikan kekuatan 

merek dalam mendorong konsumen untuk membeli merek tersebut dimasa yang 

akan datang.  

Suatu produk yang mempunyai ekuitas merek yang kuat mempunyai 

kelebihan tersendiri yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh ekuitas merek dalam mempengaruhi 

pembelian suatu produk (Jilbab Zoya), maka harus diadakan sebuah penelitian 

yang menganalisis pengaruh dimensi ekuitas merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen.  

Pada penelitian ini konsumen yang membeli produk outlet Zoya di 

Malang yang bertepatan di Jln. Kawi No.24, Kauman, Klojen, Kota Malang, 

Jawa Timur 65116 yaitu MOG (Mall Olympic Garden) Lt.1 FF 10.11 , Jl. Kawi 

Atas No.36A, Jl. Tirto Utomo No.25A Malang, Jl. Bendungan Sigura-Gura 

Barat No.30, Jl. Bendungan Sigura-Gura Barat No.2 dan Masyarakat Malang 

yang mempunyai jilbab Zoya yang akan menjadi objek penelitian, jilbab Zoya 

ini disegmentasikan untuk semua kalangan dari kalangan muda sampai 

kalangan ibu-ibu yang suka fashion.  

Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu karena Malang 

sebagai Kota Pelajar dan Lokasi tempat tinggal peneliti. Berdasarkan uraian di 

atas,  maka  diajukan sebuah penelitian dengan judul ” PENGARUH 



8 
 

 
 

DIMENSI EKUITAS MEREK (BRAND EQUITY) TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN JILBAB ZOYA DI MALANG”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dinyatakan 

bahwa Jilbab Zoya tidak memenuhi target penjualan dan penjualan jilbab Zoya 

mengalami penurunan. Dari pernyataan tersebut perlu mengadakan penelitian 

pengaruh variabel apa saja yang mempengaruhi pertimbangan keputusan 

pembelian pada Jilbab Zoya di Malang agar tetap dapat mempertahankan dan 

meningkatkan penjualan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu: 

a. Apakah kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian jilbab 

Zoya di Malang? 

b. Apakah asosiasi merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian jilbab 

Zoya di Malang? 

c. Apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian jilbab 

Zoya di Malang? 

d. Apakah loyalitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian jilbab 

Zoya di Malang? 

e. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian pada jilbab Zoya di Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Pembahasan Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk 

membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Dalam Teori 

Kotler & Keller (2009) elemen-elemen membangun ekuitas merek (Brand 

equity) diantaranya terdiri dari : Brand Awareness (Kesadaran Merek), Brand 

associations (Asosiasi Merek), Perceived quality (Persepsi Kualitas), Brand 

Loyalty (Loyalitas Merek), Other Asset. Akan tetapi Peneliti hanya membatasi 

ekuitas merek ditinjau dari  Brand Awareness (Kesadaran Merek), Brand 

associations (Asosiasi Merek), Perceived quality (Persepsi Kualitas), Brand 

Loyalty (Loyalitas Merek). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran merek terhadap 

keputusan pembelian jilbab Zoya di Malang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh asosiasi merek terhadap 

keputusan pembelian jilbab Zoya di Malang. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kualitas terhadap 

keputusan pembelian jilbab Zoya di Malang. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh loyalitas merek terhadap 

keputusan pembelian jilbab Zoya di Malang. 
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e. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh diantara kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek terhadap 

keputusan pembelian. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang 

bermanfaat kepada pihak perusahaan untuk membangun sebuah kekuatan 

merek agar selalu diingat oleh konsumen (mind share) dan heart share. Jika ini 

tercapai maka dampak terakhir market share dimana penjualan lebih banyak 

dari pada yang lain. Apabila mind share tercapai maka brand equity akan 

mampu memberikan kesan kuat terhadap konsumen. Handi Irawan 

mengemukakan mengenai parameter pengukuran top brand index dilakukan 

dengan mengukur 3 hal yaitu Brand Awareness ( top of mind awareness), Last 

Used, dan Future Intention. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya : 

Penelitian ini berguna sebagai masukan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya, yang berkenaan dengan masalah ekuitas merek (brand equity) 

dan keputusan pembelian selanjutnya. 

 


