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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama 

Muslim. Pada era modern saat ini tersedia banyak pilihan pakaian muslimah 

khususnya hijab yang model dan jenisnya semakin beragam. Hijab muslimah 

tidak hanya digunakan sebagai kebutuhan untuk memenuhi perintah yang 

dianjurkan oleh agama Islam, akan tetapi juga digunakan sebagai kebutuhan 

fashion muslimah dengan mengikuti perkembangan masa kini. 

Permintaan akan hijab muslimah terus meningkat, tumbuhnya komunitas 

hijab muslimah hingga kelas hijab muslimah diberbagai kalangan pelajar, 

mahasiwa bahkan orang dewasa membuat daya beli masyarakat Indonesia 

semakin meningkat. Faktor penunjang seperti tersedianya bahan baku tekstil yang 

berlimpah dan berbagai model kreatif industri mendukung tumbuhnya desainer 

hijab muslimah lokal yang berbakat. 

Saat ini banyak toko yang menyediakan berbagai macam fashion muslimah 

khususnya hijab yang mengikuti perkembangan fashion yang semakin modern. 

Persaingan semakin ketat dikalangan produsen untuk menciptakan model, desain 

serta motif yang banyak digemari oleh para konsumen. Pemilihan model, desain 

serta motif sangat berpengaruh karena saat ini cenderung terlihat sederhana tapi 

kualitasnya bagus, menggunakan warna yang pastel dan tentunya modelnya pun 

beraneka ragam menyesuaikan dengan usia. 
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Toko hijab saat ini sedang marak dikagumi oleh para kaum hawa. Pada 

zaman yang semakin berkembang masyarakat semakin sadar dengan 

perkembangan dunia fashion hijab muslimah, karena semakin beragam model 

baru untuk memenuhi berbagai mode muslimah para kaum hawa. 

Para produsen harus mengetahui perilaku konsumen sehingga bisa 

memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi perusahaan. Sharia Marketing 

Mix merupakan kombinasi dari empat variabel yang kegiatan ini merupakan 

sistem dari perusahaan diantaranya yaitu produk (Product), harga (Price), promosi 

(Promotion) dan tempat (Place) yang sesuai dengan syariat Islam.  

Produk (Product) merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide 

(Kotler dan Keller, 2009: 4). Seorang pebisnis muslim harus mampu membaca 

kondisi pasar dan menciptakan produk yang dibutuhkan pasar tersebut (who’s the 

buyer). Hal itulah yang menjadi salah satu pembeda antara strategi pemasaran 

syariah dengan pemasaran konvensional. Strategi pemasaran konvensional di rasa 

hanya sekadar berlomba-lomba menciptakan dan menawarkan produk baru tanpa 

melihat kebutuhan pasar pada saat itu. Selain itu, halalnya suatu produk/jasa yang 

ditawarkan pun menjadi keunggulan tersendiri dalam bauran pemasaran syariah 

(Huda, et al., 2017: 123). 

Pemilihan produk yang berkualitas harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan masalah harga. Harga (Price) merupakan suatu nilai tukar 

yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh 
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dari suatu produk/jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan 

tempat tertentu. Penetapan harga sepenuhnya di tentukan oleh penjual dan harga 

merupakan keputusan yang sangat penting bagi penjual. Hal itu menjadikan 

komponen bauran pemasaran syariah ini menjadi sumber penghasilan dan 

keuntungan bagi penjual. Pemasaran syariah mengatur penetapan harga yang 

sesuai dengan perspektif Islam.  

Variabel selanjutnya setelah produk dan harga yaitu promosi. Promosi 

(Promotion) merupakan kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong 

permintaan konsumen atas produk yang dittawarkan. Komunikasi dari para 

penjual untuk mendapatkan semua itu banyak para pelaku bisnis yang masih 

menyimpang dari moral, etika dan aturan-aturan yang ada, bahkan pelaku bisnis 

Muslim sekalipun. Pada dasarnya, promosi dalam pemasaran syariah harus 

beretika, jujur dan terbuka. Kebenaran dalam setiap informasi tentang produk 

yang dipasarkan adalah inti dari promosi pemasaran syariah.  

Variabel selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu masalah tempat, karena 

tempat merupakan tolak ukur bagi kesuksesan perusahaan dan sangat berpengaruh 

pada penjualan. Tempat merupakan salah satu faktor yang mempunyai kesuksesan 

pemasaran dari sebuah usaha. Pemilihan tempat yang strategis dengan pasar 

konsumen akan membuat konsumen mudah dalam membeli suatu produk yang 

dibutuhkan. Keunggulan dari produk, harga, promosi dan tempat bisa membuat 

konsumen tertarik mengambil keputusan untuk membeli. 

Bauran pemasaran Islami (Sharia Marketing Mix) dari ke empat variabel 

tersebut sangat penting dalam melakukan keputusan pembelian. Keputusan 
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pembelian yang dilakukan dengan tepat akan membawa dampak pada kepuasan 

pelanggan yaitu kepuasan terhadap produk, kepuasan terhadap harga, kepuasan 

terhadap promosi dan kepuasan terhadap tempat. Kepuasan pelanggan ini 

merupakan tolak ukur dari keberhasilan kegiatan pemasaran.  

Dari pemaparan yang ada di atas, bisa di ketahui ada kaitan antara Sharia 

Marketing Mix terhadap keputusan pembelian pada Mizz Hijab di Perumahan 

Arumba Utama Residence E3, Malang. Maka dari itu, penting bagi Mizz Hijab 

Malang untuk mengetahui perilaku kosumennya agar menggunakan strategi yang 

tepat dalam pengembangan Sharia Marketing Mix yang akan di gunakan pada 

waktu mendatang. Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Sharia 

Marketing Mix terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Hijab Muslimah (Studi 

Pada Mizz Hijab Malang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

Apakah  Sharia Marketing Mix berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada Mizz Hijab Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

Untuk mengetahui apakah  Sharia Marketing Mix berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada Mizz Hijab Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai bahan pembelajaran bagi para pelajar dan mahasiswa maupun 

pengajar untuk mengetahui  pengaruh Sharia Marketing Mix terhadap 

keputusan pembelian pada Mizz Hijab Malang. 

2. Manfaat Praktis 

Agar toko hijab yang lain mengerti seberapa besar pengaruh Sharia 

Marketing Mix terhadap keputusan pembelian pada Mizz Hijab Malang. 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi objek penelitiannya yaitu pengaruh 

Sharia Marketing Mix. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh tersebut yaitu pengaruh Sharia Marketing Mix dan keputusan 

pembelian. 

1.6 Asumsi Dasar Penelitian 

Peneliti berasumsi bahwa Sharia Marketing Mix berpengaruh terhadap  

keputusan pembelian konsumen yang bisa dilihat dengan menggunakan kuesioner 

yang telah disebar pada konsumen Mizz Hijab Malang yang merupakan subjek 

penelitian, sehingga peneliti tidak perlu untuk membuktikan dengan 

mengasumsikan hal tersebut. 

 


