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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada hasil penelitian ini, maka 

terdapat beberapa kesimpulan yang diambil sebagai jawaban atas masalah yang telah 

dirumuskan, diantaranya : 

1. Setelah dilakukannya observasi di tiga Perguruan Tinggi Umum yaitu di 

Universitas Haluoleo, Universitas Muhamadiyah dan Stie 66 Kendari teryata 

5 tahun terakhir sudah terjadi proses islamisasi fashion muslim dikaum 

milenial  dengan cara observasi yang peneliti lakukan bahwa sudah terlihat 

banyak yang menggunakan fashion syari dan sudah banyaknya dakwah-

dakwah Islam yang mulai masuk dikampus.  

2. Terjadinya transformasi fashion syari di lapangan terjadi proses islamisasi 

fashion muslim dikaum milenial dengan penampakan mahasiswi yang sudah 

menggunakan fashion syari seperti gamis dan jilbab besar selain itu saat 

wawancara mahasiswi Perguruan Tinggi Umum memakai pakaian syari bukan 

hanya dikenakan saat di kampus saja melainkan di tempat umum seperti pusat 

perbelanjaan dan bioskop khas kaum Milenial yang berarti mereka adalah 

milenial muslim yang ingin diakui keberadaanya dengan penampakan fashion 

syari yang digunakan, yaitu tetap trand tetapi tetap dalam ajaran agama Islam. 
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3. Transformasi fashion yang terjadi marak digunakan mahasiwi Perguruan 

Tinggi Umum membawa berkah bagi para penyedia lapak yang menyediakan 

berbagai kebutuhan perempuan muslim seperti fashion syari, penyedia lapak 

dapat menghasilkan dalam satu tahun total pendapatan bisa mencapai 

Rp.33,372,000,000 Miliyar itu berarti fenomena transformasi fashion muslim 

membawa dampak baik bagi pereonomian Industri pasar halal khususnya di 

Kota Kendari. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti menyarankan mahasiswi yang terkait yaitu Universitas Haluoleo, 

Universitas Muhamadiyah dan Stie 66 untuk tetap istigqomah dalam 

mengikuti kajian Islam agar mendapatkan hidayah serta ilmu yang bermanfaat 

dan bekal dikemudian hari. 

2. Transformasi fashion muslim dikalangan milenial muslim bisa saja terjadi 

perubahan di kemudian hari peneliti menyarankan untuk tetap dalam 

perubahan yang baik yaitu mengenakan fashion muslim dalam balutan gamis 

dan jilbab syar`i serta lebih sering mengikuti kajian dakwah islan dari pada 

nongkrong dan nonton di bioskop serta memakai produk pake up yang teruji 

kehalalanya.  
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3. Untuk membuat konsumen nyaman memenuhi kebutuhannya, saran yang 

diajukan adalah agar penyedia lapak fashion muslim menyediakan berbagai 

kebutuhan milenial muslim yaitu pakaian dan make up sesuai kebutuhan dan 

trend serta memberikan kualitas yang terbaik agar konsumen nyaman dan 

puas dalam memenuhu kebutuhan fashion syari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


