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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Fashion di Indonesia kini semakin berkembang mengikuti arus modernisasi. 

Perkembangan ini menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang selektif di 

dalam menentukan gaya hidupnya. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan 

fashion, karena adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih 

menarik dan menjadi trend center di masyarakat. Produk fashion termasuk produk 

yang dapat dikonsumsi dalam jangka panjang karena produk ini digunakan dengan 

pemakainan normal satu tahun. Produk fashion meliputi pakaian, sepatu, tas, 

aksesoris, dan lain sebagainya.  

Berbicara tentang trend masa kini, era reformasi di Indonesia membentuk 

suatu budaya modern yaitu trend Hijab Fashion. Hijab mulai memasuki dunia 

fashion dengan berbagai trend dan gaya yang sedang popular di kalangan dunia 

mode. Berbagai disain terbaru muncul beriringan dengan trend desain busana 

umum yang muncul dalam dunia mode. Saat ini banyak perempuan yang 

mengenakan hijab, dan sudah diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia 

sebagai identitas muslim secara wajar. Gaya busana hijab pun mengalami 

perubahan, berkiblat pada pusat mode dunia yang didukung penyebarannya oleh 

berbagai bentuk media massa.  

Pada awalnya jilbab dipandang sebagai simbol keterkungkungan dan 

keterbelakangan fashion sehingga pada tahun 2010 kebawah banyak sekali 

perempuan-perempuan di Indonesia ini lebih memilh untuk tidak berjilbab karena 
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dianggap sebagai sebuah keterbelelakangan fashion, seiring berkembangnya 

modernisasi di Indonesia semakin banyak fashion designer muslim yang 

menggembangkan busana perempuan muslimah dan jilbab menjadi trend fashion 

yang sangat diterima oleh masyarakat  

Munculnya gaya- gaya baru berhijab sejak tahun 2010-an yang 

menampilkan cara berpakainan sesuai dengan mode dan tren masa kini. Tidak 

hanya perkotaan banyak juga masyarakat desa mengenakan ragam penampilan 

dalam berhijab sehingga makna hijab mulai menggeser tidak hanya sebagai pakaian 

yang mengikuti norma dari ajaran islam tapi sebagai pakaian yang modis dan sesuai 

tuntutan zaman yang mengikuti konsumsi budaya. 

Jilbab ketika berkaitan dengan selera pasar melalui media dengan 

bentuk-bentuk tertentu dengan mudah digandrungi anak muda sehingga menjadi 

sebuah kebutuhan. Keberhasilan pembingkaian ini karena hijab dikemas dengan 

bingkai tertentu bisa mengakibatkan pemahaman yang berbeda di antara khalayak. 

Dalam bingkai modis dan gaul sangat berhasil mempengaruhi kalangan muda 

dalam mengekspresikan ajaran agama dengan berjilbab dan sesuai dengan selera. 

Dengan jumblah penduduk yang beragama Islam sekitar 225,25 juta jiwa 

dari jumblah penduduk keseluruhan 258,32 juta jiwa atau dengan total rasio 

87,2%. Industri Fashion muslim dan hijab menjai peluang yang bagus di tengah 

struktur penduduk Indonesia yang didominasi generasi millenians, usia 17-37 

tahun. Bahkan meurut data yang dilansir State of the Global Islamic Economy 

2017/2018, Indonesia menjadi pasar kosumsi muslim wear terbesar ke-5 di dunia 

setelah Turki, Uni Emirat Arab, Nigeria dan Saudi Arabia  (Marketeers magazine 

November 2017; 80). Popularitas busana muslim dan hijab kian menanjak seiring 
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semakin banyaknya perempuan muslimah yang juga ingin tampil gaya dan stylish. 

Bahkan beberapa nama desainer Indonesia telah membawa nama Indonesia ke 

dunia Internasional dengan mengikuti beberapa pekan mode di sejumblah Negara, 

sebut saja Dian Pelangi, Ria Miranda, Irna Mutiara dan Jenahana. 

Sekarang berbagai merek hijab sangat agresif memasarkan produknya. Dan 

fashion muslim pun bisa dibeli di mall shopping, yang dimaksudkan untuk 

melambangkan kemoderenean gaya hidup dalam beragama. Dapat dilihat di mall-

mall kini jumlah outlet dan butik yang menjual busana muslim telah meningkat 

secara dramatis di kota-kota besar maupun kecil di Indonesia. Fenomena seperti ini 

sangat menarik untuk diamati bahwa akhir-akhir ini ketika pegeseran selera dan 

gaya hidup muslim dalam berbusana ini rupanya telah menaikan status fashion 

hijab. Berbagai media massa juga semakin rajin menyediakan halaman khusus yang 

memuat perkembangan rancangan busana muslim atau berita tentang figur-figur 

desainer busana muslimah atau iklan kosmetik, parfum, dan fashion muslim yang 

ditujukan pada pembaca terutama pembaca muslim. 

Di Indonesia sendiri banyak sekali industry-industri kecantikan yang sering 

mengadakan pagelaran acara Fashion Muslim, sebut saja Wardah. Wardah adalah 

satu satunya kosmetik lokal Indonesia dengan klaim kosmetik halal. Dengan brand 

yang punya nama ini, Untuk mendukung produk yang dimilikinya tersebut, Wardah 

memilih seorang selebritis sebagai brand ambassador. Penggunaan bintang dalam 

iklan dapat meningkatkan sikap konsumen terhadap suatu produk yang 

dikonsumsinya. Para brand ambassador. Wardah tersebut dianggap sebagai 

perempuan inspirasi bagi masyarakat Indonesia, selain karena penampilan yang 
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cantik mereka dianggap memiliki daya tarik lain karena kemampuan yang dimiliki 

oleh masing-masing model 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Brand Ambassador Wardah sebagai perempuan inspirasi bagi 

masyarakat (diambil di www.wardahbeauty.com, yang diakses pada tanggal 12 

September 2018, 12;32) 

Mayoritas brand ambassador yang terpilih oleh Wardah adalah perempuan 

muslim berhijab. Hal tersebut sejalan dengan konsep Wardah yang merupakan 

produk kosmetik yang halal yang ditunjukan untuk kaum perempuan muslimah. 

Wardah mencoba menargetkan pangsa pasar muslimah sebagai konsumen dengan 

konsep halal kosmetik. Selain itu Ambassador wardah merupakan perempuan-

perempuan muslim berhijab dari berbagai profesi yang namanya sudah dikenal 

banyak orang. Sebut saja Inneke Koesherawati yang merupakan pragawati senior 

di Indonesia. Ria Miranda dan Dian Pelangi yang merupakan designer busana 

muslim yang namanya sudah merambah pagelaran fashion show Internasional ( 

Muslim Fashion Week di Dubai ) dan artis-artis lainya 

Hadirnya media internet telah membuka jalan baru bagi perempuan untuk 

menunjukan eksistensinya dalam masyarakat. Instagram bisa menjadi tempat 

dimana perempuan muslim dapat melihat dan dilihat. Dengan seraingakain fiture 

http://www.wardahbeauty.com/
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dalam Instagram mampu membuat penggunanya dapat melihat referensi berbagai 

hal, serta menjadikan dirinya menjadi referensi orang lain. Maka instagram cukup 

berpengaruh dalam kehidupan social. Terlihat dari jumbah pemakai Instagram di 

Indonesia yang terus meningkat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 data pengguna Instagram di Indonesia 

(https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2018/10, 

diakes pada tanggal 06 Januari pukul 12.41) 

 

Dengan grafik tersebut bisa dikatakan dari jumblah pemakai Instagram di 

Indonesia yang mencapai 60.980.000 akun, efek dari media social Instagram akan 

cukup berpengaruh terhadap lingkungan dan gaya hidup masyarakat. Dengan 

pengguna perempuan yang hampir separuh dari keseluruhan pengguna, maka 

peneliti berasumsi kehadiran Instagram akan menjadi acuan bagi kaum perempuan 

untuk mengikuti konten-konten di dalamya untuk meng update trend terhadap 

fashion, gaya berpakaian dan make up mereka. 

  Peneliti kemudian tertarik untuk menganalis akun Instagram 

@wardahbeauty yang memiliki followers 1,7 juta dan juga brand ambassador  

yang memiliki banyak jumlah followers.  

 

https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2018/10
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Gambar 1.3 data akun Instagram @wardahbeauty 

(socialblade.com diakses pada tanggal 06 Januari pukul 12.41) 

 

Dengan jumblah followers 1,9 juta dan penambahan followers 2.829 setiap 

harinya. @wardahbeauty cukup bisa dikatakan sebagai platform fashion para 

perempuan khususnya perempuan muslim. 

Dari uraian diatas, jilbab yang awal mulanya identik dengan 

keterkungkungan awalnya sangat berlawanan dengan modernitas justru sekarang 

berbalik arah, berkembang dan maju bersama kemodernan itu, dengan berbagai 

kemajuan teknologi Instagram juga ikut berperan dalam kehidupan social serta 

peranya dalam mengakses referensi lifestyle. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana “MODERNISASI PEREMPUAN BERHIJAB DALAM 

AKUN INSTAGRAM @WARDAHBEAUTY” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana modernisasi kecantikan 

perempuan berhijab dalam akun Instagram @wardahbeauty 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian adalah 

untuk mengetahui modernisasi perempuan berhijab dalam akun Instagram 

@wardahbeauty 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

 1.   Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi kajian analisis 

teks sebagai salah satu kajian ilmu Komunikasi. Selain itu, ari hasil 

penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan referensi, 

kontribusi dalam bidang terkait, serta menjadikan perbandingan bagi 

penelitian yang mengulas mengenai modernisasi perempuan berhijab 

dalam akun Instagram @wardahbeauty  
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 2.  Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian 

selanjutnya serta dapat sebagai tolak ukur bagi pengguna akun 

instagram di Indonesia agar semakin kreatif dalam menyampaikan isi 

pesan dan memposting di akun social media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


