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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan juga 

terbesar di Asia Tenggara. Besarnya populasi muslim yang ada, tidak sedikit dari 

mereka merupakan generasi milenial Muslim yang rentang usia 15-35 tahun. Dengan 

begitu Indonesia dengan Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan 

muslim menjadi mayoritas Indonesia, bukan Negara yang berasaskan Islam sebagai 

muslin tentu harus memperhatikan cara berpakaian yang berkaitan dengan nilai 

Agama.  

Salah satunya sering menjadi perhatian adalah fashion Muslim atau Syai`i ini 

berpengaruh dengan semakin banyak wanita muslim yang menggunakan fashion 

muslim seperti  gamis, jilbab besar atau syar`I dan kosmetik yang teruji kehalallanya. 

Pemakaian fashion syar`i sekarang  beralih menjadi trend dan modis namun tetap 

dalam syariat Islam.  

Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya gaya busana fashion wanita yang 

semakin bevariasi dan beragam. Selain maraknya penggunaan jilbab fashion muslim 

yang begitu pesat dipasaran dengan beragam macam dam model yang beragam 

premintaan yang semakin meningkat mengakibatkan permintaan konsumen 

meningkat. 

Bukan hanya permintaan yang semakin meningkat dipasaran tetapi seiring 

dengan berjalannya waktu kaum milenial sudah banyak yang mengenakan hijab 
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dengan dorongan dari orang tua, teman dan sekitar, kita sebagai Wanita Muslim 

dianjurkan untuk mengenakannya tertera dalam Ayat Suci AI-QURAN. 

  

ِلكَ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء الُْمْؤِمنِيَن يُدْنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيبِِهنَّ ذَ     

ُ َغفُوًرا َرِحيًماأَْدنَى أَْن يُْعَرْفَن  .( اَألحَزاب: ۵٩)   َّ فََال يُْؤذَيَْن َوآَاَن   

Terjemahnya : 

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

istri-istri orang-orang mu’min: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya 

ketubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha 

Penyayang. (al-Ahzab (33): 59) 

Fenomena fashion muslimini memberikan peluang bisnis baru di Indonesia, 

seperti fashion muslim jilbab, baju, rok dan cosmetic yang saat ini semakin 

berkembang pesat sehingga bermunculan merek baru seperti syambo hijab. Selain itu 

banyak pula lapak-lapak yang menyediakan fashion syar`i yang berdampak baik bagi 

perekonomian di Kota Kendari. Dengan begitu kita bisa melihat dan mengulang 

kembali pengetahuan dan pekembangan fashion muslim yang marak terjadi dan 

memang semakin banyak digunakan orang sebagai fashion muslim yang tren, modis 

tetapi tetap dalam syariat Islam dan digunakan sehari-hari untuk menjadi ciri khas 

dari identitas seseorang muslim. 

Saat ini maraknya  fashion muslim yang terlihat tren juga modis tetapi sangat 

syar`i ini menunjukan bahwa fashion muslim sudah go public dengan bayaknya orang 
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menggunakan fashion syar`i di tempat umum dan bahkan sudah menjadi gaya bagi 

seorang muslim. 

Generasi milenial yaitu generasi Y adalah kelompok demografi setelah 

generasi X (Gen) tidak ada batasan waktu atau akhir dari kelompok ini para ahli 

penelitian biasaya menggunakan tahun 1780-an yaitu awal kelahiran kelompok 

pertengahan tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an sebagai akhir kelahiran. 

Generasi muda pada umumnya adalah anak-anak dari generasi Baby Boomers 

dan Gen-x, milenial kadang- kadang disebut “Echo Boomers” Trand ‘booming’ 

(peningkatan besar), tingkat kelahirannya pada tahun 1980-an dan 1990-an. 

Untungnya di abad ke-20 tren menuju keluarga yang lebih kecil di Negara-negara 

maju terus berkembang, sehingga dampak relative dari “baby boom echo” umumnya 

tidak besar dari masa ledakam populasi pasca Perang Dunia II. 

Karekteristik milenial berbeda-beda berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-

ekonomi. Namun, generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan 

keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital, karakter lain dari 

generasi milenial adalahb gampang bosan pada barang yang dibeli, non-cash, suka 

dengan yang serba cepat dan instan, lebih memilih pengalaman dari pada aset, 

berbeda prilaku dalam grup satu dan yang lain, jago multitasking, kritis terhadap 

fenomena sosial, sering update di sosial media, bagi mereka sharing atau berbagi 

adalah kebiasaan yang tren.(Sinta, 2019, p. 61) 

Generasi milenial muslim ialah generasi yang berpakaian syar`i tetapi tetap 

modis tren, kekinian, tetapi masih dalam syariat islaman, mereka adalah generasi 

yang mahasisiwi perguruan tinggi umum  masih hobby nognkrong , nonton 
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dibioskop, dan jalan tetapi mereka tetap berpenampilan syar`i dengan menunjukan 

identitas keislaman.  

Generasi milenial muslim seperti Mahasiswi Perguruan Tinggi Umum 

Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Muhammadiyah Kendari dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari mereka ini adalah Perguruan Tinggi Umum artinya 

disana tidak mewajibkan Mahasiwinya untuk berpakian syar`i bahkan mengenakan 

jilbab mereka menggunakan jilbab karena atas dasar kemauan perdinvidu, tetapi yang 

menjad lebih menarik adalah dari mana Mahasiswi Perguruan Tinggi Umum ini bisa 

berpakaian sangat Islami padahal mereka dari Perguruan Tinggi Umun, Sekolah 

Umum dan bahkan bukan dari kalangan keluarga Ustadz. Apakah mereka terinspirasi 

dari dakwah-dahwah yang mereka ikuti, kajian-kajian Islami, media sosial bahkan 

lingkngan sekitar. 

Fenomena fashion syar`i  juga tertihat berbeda dengan 10 dan 5 tahun terkhir, 

dulu 10 tahun terakhir ketika orang menggunakan jilbab syar`i atau besar itu tandanya 

dari pondok pasantren atau keluarga Ustadz tetapi 5 tahun terakhir orang yang 

memakai pakaian syar`i itu bukan lagi dari latar belakang Santriwati atau keluarga 

Ustadz bisa saja berlatar belakang dari pendidikan umum dan itu berarti sudah 

menandakan fashion muslim sudah go public secara berterus terang.  

Transformasi yang terjadi dikalangan milenial muslim di Perguruan Tinggi 

Umum membawa dampak positif bagi industri pasar halal kususnya penyedia lapak 

fashion muslim di Kota Kendari, khususnya penyedia fashion muslim.  

Dari latar belakang tersebut munculah masalah terkait dengan Transformasi 

Fashion Muslim Milenial dan Dampak Indistri Pasar Halal di Kota Kendari dari mana 
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Mahasiswi Perguruan Tinggi Umum Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas 

Muhammadiyah Kendari dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari mulainya 

proses pembentukan, transformasi serta dampak indusri pasar halal di kota Kendari 

bisa terjadi dengan banyaknya lapak-lapak yang menyediakan pakaian syar`i seperti 

Zoya,Aulya Hijab Glosir, Maia Shop, Fia fashion, Qesya, M`colection, Ravardan 

Colection, Nobi, Toko Busana Muslim Baruga, Busana Muslim Kendari, sepuluh 

penyedia fashion muslim berbondong-bondong menyediakan fashion muslim, dengan 

begitu timbul pertanyaan dari mana mereka yaitu Mahasiswi Pergruan Tinggi Umum 

bisa menggunakan fashion yang Islami dalam kehidupan sehari-hari padahal mereka 

berlatar belakang dari Sekolah Umum dan bukan dari kalangan Pasantren atau 

keluarga Ustadz setelah itu masuk di Perguruan Tinggi Umum maka penting bagi 

peneliti untuk melakukan lebih lanjut dan mengkajinya dalam judul : “Transformasi 

Fashion Muslim Milenial dan Dampak Industri Pasar Halal di Kota Kendari”. 
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1.2 Fokus Penelitian   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

terkait Fashion Muslim Milenial dan Dampak Industri Pasar Halal di Kota Kendari. 

1.3 Runusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan penelitian isi 

adalah : 

1. Bagaimana proses pembentukan fashion muslim milenial di Kota Kendari 

2. Bagaimana transformasi fashion muslim milenial di Kota Kendari 

3. Bagaimana dampak fashion muslim milenial terhadap industri pasar halal 

di Kota Kendari 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk megetahui pembentukan  fashion muslim milenial di Kota Kendari  

2. Untuk mengetahui proses transformasi fashion muslim milenial di Kota 

Kendari  

3. Untuk mengetahui dampak fashion muslim milenial terhadap dampak 

industri pasar halal  di Kota Kendari 

1.5 Manfaat penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritas 

a. Hasil dari penelitian dapat memberikan ilmu berupa pengetahuan 

perubahan fashion muslim milenial dikalangan mahasiswi di kampus 

umum. 
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b. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti 

berikutnya dalam penelitian rekoqnisi islamisasifashionmuslim 

milenial dan dampak industri pasar halaldi Kota Kendari. 

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi pengambilan 

keputusan dan kebijakan bagi pihak-pihak terkait. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Memberikan wawansan pengetahuan dibidang fashion muslim dan 

generasi milenial muslim dikota kendari, serta sebagai syarat 

penyelesaian program studi SI pada program studi Ekonomi Syariah. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat  menambah salah satu referensi yang 

dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti berikutnya. 

1.6 Definisi operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam penelitian ini, makan definisi 

operasional yang dikemukakan sebagai berikut : 

1) Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-ngsur 

sehingga sampai tahan ultimet, perubahan dilakukan dengan cara 

member respon terdap pengaruh unsur eksternal dan internal yang 

akan mengarahkan bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui 

proses penggandaan secara berulang-ulang atau melipat gandakan. 

(Anthony antoniades, 1990) 
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2) Dampak adalah sutu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas, 

aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun 

biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia. (Soemarmoto 

1998: 43) 

3) Pakaian adalah berkembang dari jiwa. Pakaian tidak dapat dipisahkan 

dari perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia”. Dengan 

kata lain, fashion dapat diartikan sebagi kulit segisosial yang 

mengandung pesan dan juga cara hidup indivisu maupun kombinasi 

tertentu yang menjadi bagian dari kutur sosial”. ( Thomas Karlylr) 

4) Generasi milenial muslim adalah generasi yang lahir pertengahan 

tahun 1990-an yait 1995 dan awal tahun 2000-an beragama islam, 

mengikuti perkembangan zaman seperti fashion yang dikenakan serta 

akrab dengan dunia internet dan media sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


