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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi 

perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran hasil- hasil penelitian  terdahulu 

menyangkut fashion muslim milenial. Hal ini dianggap sangat penting sebagai 

langkah  untuk mengkaji penellitian-penelitian terlebih dahulu yang dapat dijadikan 

referensi dalam penulisan karya ilmiah yang penulis akan tempuh dam menyelesaikan 

karya ilmiah ini, selain itu dari pengkajian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini 

tidak sama dengan penelitian terlebih dahulu. Untuk itu pada bagian ini akan 

memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian 

yang akan ditempun penulis. 

1) Ade Nur Istiani (2015) dengan penelitian yang judul Kontruksi Makna 

Hijab Fashion Bagi Moslem  Fashion Blogger. Dalam jurnal ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomologi dengan 

memusatkan perhatian pada pengalaman hidup, dan mencari makna dari 

fashion blogger di Indonesia atas penggunan blog sebagai media 

komunikasi hijab fashion yang merupakan dapat dapat mengungkapkan 

pehaman motif, dan pengalaman komunikasi mengenai fashion dan 

berhijab. 

2) Nur Khaerat Sidang (2016) dengan penelitian yang berjudul Fenomena 

Trend Fashion Jilbab Dalam Keputusan Pembelian Jilbab (Studi Kasus 

Pada Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah). Jenis penelitian ini Kualititaf 
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yang bersifat kualitatif deskritif dengan menggunakan pendekayan 

fenomologi yaitu pendekatan dengan masalah yang akan diteliti dengan 

mengamati perkembangan dimasyarakat dengan penelitian ini dapat 

mengetahui fenomena dari trend fashion hijab dalam keputusan mahasiswi 

yang memiliki kualitas hubungan, situasi atau berbagai material. 

3) Meitia Rosalina Yunita Sari (2016) dengan penelitian yang berjudul Jilbab 

Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern(Studi Kasus Dikalangan Mahasiswi 

Fakultas Tarbiyah Dan Dirasat Islamiyah Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Ficld study 

research) penulisan lapangan dilakukan dengan magsud untuk menggali 

secara mendalam terhadap sebab-sebab, proses dan hal-hal yang 

mempengaruhi sesuatu dalam pendekatan kualitatif yaitu suati penelitian 

yang mempelajari fenomena yang ada dan meraba untuk memahami atu 

menafsirkan, jilbab yang identik dengan terlunglungan awalnya sangat 

berlawanan dengan modernitas justru sekarang berbalik arah, berkembang 

dan maju bersama kemoderenan dan memikat hati watita-wanita khususnya 

dikalangan mahasiswi untuk menutup aurat tanpa meninggalkan 

moderenitas yang kemudian menimbulkan pehaman jilbab yang berbeda. 

4) Poerwanto dan Reza Praditya Yudha (2019) dengan penelitian yang 

berjudul Persepsi Generasi Milenial Terhadap Jilbab Sebagai Identitas 

Fashion,  Komunikasi Nonverbal Dan Kreativitas. Penelitian ini adalah 

riset aksi (action research) dengan teknik pengumpulan data melalui 

kelompok diskusi terarah bagi infoeman individu oengguna jilbab, mereka 
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yang lahir rentang tahun 1990-an sampai 2000 dan wawancara terhadap 

informan yang memiliki setatus sebagai desainer, pemerhati busana dan 

unsure pimpinan organisasi, dengan melihat pandangan dan prilaku 

generasi milenial dalam berbusana cenderung  mengikuti tren mode, dan 

bahkan menjadi pendorong terciptanya mode-mode baru yang jadi 

identitasnya, termasuk busana muslimah. 

5) Umi wahyudi MD Siti Achiria (2019) dengan penelitian yang berjudul 

Peran Trend Dan Motif Hijrah Terhadap Pembelian Busana Muslimah di 

Kota Palu  penelitian ini merupakan penelitian daskriptif dengan jenis 

penelitin lapangan (field research) artinya penelitian yang mendeskripsikan 

hasil penelitian yang dikemukakan penulis dilapangan, permintaan busana 

muslimah yang terus meningkat tidak luput dari peran serta adanya trend 

hijrah yang marak dilakukan  beberapa tahun terakhir, trend hijrah maupun 

motif yang melatar blakangi seseorang untuk berhijrah, keduanya 

mengambil peran dalam menentukan rilaku konsumen muslim untuk 

melakukan pembelian busana muslim karena merupakan bagian dari faktor 

yang mempengaruhi keputusan konsumen yaitu faktor pribadi dan 

psikologis. 

6) Yessan Febrina (2014) dengan penelitian yang berjudul Fenomena Gaya 

Busana Muslimah Kekinian (Studi Kasus Pada Komunitas Hijabers di Kota 

Bengkulu) penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan upaya memperkaya dan lebih memahami fenomena abjek 

yang ada, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan 
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secara sosiologi mengenai makna simbolis berjilbab, motivasi berhijab 

serta pengembangan organisasi hijabers di Kota Bengkulu. 

7) Arantika Alfedha (2018) dengan penelitian yang berjudul Implikasi Trand 

Fashion Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung (Studi Kasus Pada Nahasiswi Pendidikan 

Agama)penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar sesuai kenyataan yang ada 

mengenai imprikasi tren fashion Mahasiswi Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

8) Puput Putrianti (2021) dengan penelitiaan yang berjudul Trnasformasi 

Fashion Muslim Milenial Dan Dampak Industri Pasar Halal Di Kota 

Kendari penulis melakukan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif 

deskriptif dengan menganalisis, menggambarkan, dan sekaligus meringkas 

berbagai kondisi, situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil 

wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di 

lapangan dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dengan tujuan 

mengetahui proses pembentukan, transformasi, dan dampak industri pasar 

halal di Kota Kendari. 

Berdasarkan 7 penelitian relevan diatas, fokus penelitian saya adalah 

mengenai proses pembentukan, transformasi dan dampak industri fashion muslim di 

kota kendari dengan melihat fenomena yang terjadi dan ini mejadi pembeda antara 

penelitian saya dengan yang lain, misal penelitian satu dengan judul Kontruksi 
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Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Blogger sama-sama menggunakan penelitian 

kualitatif tetapi didalam penelitian ini tidak melihat fenomena yang terjadi serta 

memiliki tujuan yang berbeda penelitian satu mencari makna dari fashion blogger di 

Indonesia atas penggunan blog sebagai media komunikasi hijab fashion yang dapat 

mengungkapkan pehaman motif serta pengalaman komunikasi mengenai fashion dan 

berhijab, sedangkan penelitian saya terfokus pada proses pembentukan yaitu proses 

darimana Mahasiswi Perguruan Tinggi Umum berfikir untuk mengenakan fashion 

syar`i apakah itu dari Dakwah-dakwah yang mereka ikuti, dari Sosial Media atau 

bahkan dari lingkuangan sekitar yang kedua yaitu fungsi transformasi Mahasiswi 

Umum yaitu semakin banyaknya mahasiwi yang menggunakan fashion syar`i dengan 

menunjukan identitas keislamannya walupun mereka berlatar belakang Sekolah 

umum, tetapi tidak menghalangi mereka untuk berpakaian islami tetapi tetap trend, 

modis,masi ke maal, nonton dibioskop dan nongkrong, ketiga yaitu dakpak industry 

atau dampak perekonomian akibat Islamisai Fashion Muslim Milenial yaitu semakin 

maraknya mahasiswi yang menngunakan fashion syar`i semakin bayak pula lapak-

lapak yang menyediakan fashion syar`i dan itu megakibatkan perekonomian semakin 

membaik dengan produk-produk yang bermunculan seperti syampo hijab yang 

menunjukan keislamannya. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Transformasi 

 1. Pengertian Transfomasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata transformasi 

adalah pertumbuhan rupa (bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya). Trnasformasi adalah 
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sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap 

ultimate, perubahan yang dlakukan dengan cara member respn terhadap pengaruh 

unsure eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang 

sudah dikenali sebelumnya memaulai proses mengggunakan secara berulang-ilang 

atau melipat gandakan. 

Transformasi secara umum menurut kamus (the new Grolier Webster 

international dictionary of English language), menjadi bentu yang berbeda namun 

mempunyai nilai-nilai yang sama, perubahan dari satu bentu atau ungkapan menjadi 

suatu bentuk yang sama mulai dari struktur permukaan dan fungsi. 

Indonesia digadang menjadi kiblat fashion muslim di dunia pada tahun 2025 

menjadi trandmark bagi semua kalangan, khususnya bagi perancang, penyedia 

fashion dan konsumen yang menggunakan fashion muslim, trnasformasi dari gaya 

konservatif menjadi gaya yang lebih kontepore berjiwa muda terjadi dibebagai 

kalangan fashion muslim di Indonesia. 

Berbagai faktor yang membuat fashion mnjadi terus berkembang, dari 

munculnya banyak komunitas hijabers community, Hijabers mom sampai 

diselenggarakannya beragam bazaar, dan penghargaan busana muslim. 

Dampaknya, jika dulu wanita berhijab lebih banyak wanita dewasa, saat ini 

peminat hijab digemari oleh kalangan muda yaitu milenial muslim mereka dalah 

perempuan muslim yang muda, trand, modis tetapi juga Islami. 

Transformasi fashion sudah tejadi sejak 10 tahun yang lalu 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 



 

15 
 

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.  

2. Faktor Terjadinya Transformasi 

1. Sebagai dari identitas diri (identification) pada dasarnya orang ingin 

dikenal oleh banyak orang dilingkungan sekitar atau public.  

2. Berubahnya gaya hidup seseorang (lifestrye) yaitu perubahan struktur 

dalam masyarakat, pengaruh kontak dengan budaya lain munculnya 

penemuan-penemuan baru mengenai manusia dan lingkungannya. 

3. Pengaruh teknologi baru timbulnya perasaan ikut mode, dimana 

bagian yang masih dapat dipakai secara teknis (belum mencapai umur 

teknis dipaksa untuk diganti demi mengikuti mode). 

3.  Kategori Transformasi 

1. Transformasi bersifat tripologikal (geometrika) bentuk geometrika 

yang berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi ruang yang 

sama. 

2. Trnasfrmasi bersifat gramatikal hiyasan (ornamental) dilakukan 

dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkir balikan, 

melipat dan lain-lain. 

3. Trnasformasi bersifat refersal (kebalikan) pembalikan citra pada figur 

objek yang akan ditransformasikan dimana citr objek dirubah menjadi 

citra sebaliknya. 
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4. Trnasformasi bersifat distortion (meracunkan) kebebasan perancang 

dalam beraktifitas. 

4. Transformasi Menurut Para Ahli 

1. Anthony Antoniades, 1990. Transformasi yaitu proses perubahan 

secara berangsur-ngsur sehingga sampai tahan ultimet, perubahan 

dilakukan dengan cara memberi respon terdap pengaruh unsur 

eksternal dan internal yang akan mengarahkan bentuk yang sudah 

dikenal sebelumnya melalui proses penggandaan secara berulang-

ulang atau melipat gandakan. 

2. D`arcy Thomson Transformasi adalah bentuk dan keadaan yang bisa 

berubah-ubah dan transformasi terjadi tidak terbatas.  

3. Laseu, 1980 Trnasformasi adalah berbentuk geometrika, ornamental, 

kebalikan dan menghancurkan yaitu kebebsan dalam merancang 

beraktifitas 

4. Webster Dictionary, 1970. Transformasi berarti perubahan terjadinya 

sesuatu perubahan dianggap berubah dengan proses melalui 

pemulihan total dari suatu bentuk menjadi suatu sosok baru yang 

dapat diartikan sebuah sosok baru yang daritikan tahap akhir dari 

sebuah proses perubahan, sebagai sebuah proses yang dijalani secara 

bertahap baik yang dijalani bertahap baik faktor ruang dan waktu 

menjadi hal yang sangat memengaruhi dalam perubahan tersebut. 
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2.2.2  Dampak 

 1. Pengertian Dampak 

Dampak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh dari 

suatu yang mengakibatkan akibat, benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan 

perubahan (Kamus Bahasa Indonesia 2003: 234). 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) 

Secara etimologis dampak berarti pelangaran, tubrukan atau benturan, 

istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah bahasa ingris yakni impact yaitu 

tabrakan, jadi dampak adalah segala sesuatu akibat adanya suatu kejadian atau 

pembangunan yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang 

berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. 

Dampak positif adalah kegiatan untuk membujuk, menyekinkan, 

mempengaruhi atau member kesan kepada orang lain, denga tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya. 

Dampak negatif yaitu dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif, pengaruh buruk yang lebih besar di 

bandngkan dengan dampak baiknya atau positif. 

Transformasi fashion mslim dikalangan milenial membawa dampak postif 

bagi industri pasar halal di Kota Kendari, banyaknya permintaan di pasar membuat 

orang-orang berbondong-bondong menyediakan fashion muslim mulai dari rok, baju, 

cosmetic dan jilbab yang bervarian model juga ukuran. 
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Varian model hingga ukuran yang digemari milenial muslim mulai dari 

ukuran standar 120 x 120 cm, ukuran sedang 130 x 130 cm dan ukuran jumbo atau 

jilbab syar`i 150 x 150 cm dan 145 x 145 cm sesuai kebutuhan dan minat milenial 

muslim. Jika sepuluh tahun yang lalu, jilbab syar`i hanya digunakan oleh Santriwati 

dan keluarga Ustadz saja sekarang jilbab syar`i digemari oleh kaum milenial atau 

wanita muslim remaja. 

Milenial muslim mulai terlihat menggunakan fashion syar`i terlihat lima 

tahun terakhir baik dikampus maupun ditempat umum seperti tempat perbelanjaan, 

bioskop atau tempat nongkrong lainnya, mereka inilah wanita muslim, berjiwa muda, 

trand, modis tetapi masih dalam syariat Islami dengan menggunakan busana yang 

syar`i. 

Milenial muslim inilah yang sekarang gemar menggunakan fashion muslim 

dengan begitu permintaan fashion muslim banyak diminati yang mengakibatkan 

dampak positif bagi perekonomian Kota Kendari khususnya penyedia lapak fashion 

muslim. 

Trnasformasi fashion yang terjadi saat ini membawa dampak positif bagi 

pasar halal yaitu dengan perubahan dari yang dulu orang dewasa atau ibu-ibu yang 

menggunakan fashion muslim seperti jibab besar dan gamis hanya dipakai di kegiatan 

majelista`lim atau kegiatan agama sekarang fashion muslim digunakan oleh kaum 

milenial yaitu wanita muslim muda yang digunakan untuk menuntut ilmu di 

Perguruan Tinggi Umum maupun ditempat umum lainnya dengan begitu dipasaran 

permintaan fashion muslim banyak diminati wanita muslim yang mengakibatkan 

pendapatan penyedia fashion muslim di Kota Kendari berdampak baik. 
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2. Dampak menurut para ahli 

1. Soemarmoto (1998: 43) menyatakan bahwa 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 

2. Waralah rd Cristo (2008: 12) dakpak adalah suatu yang diakibatkan 

oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negative atau pengaruh 

kuat yang mendatangkan akibat baik negatif atau positif. 

3. Peran Pasar dalam Perekonomian 

1. Peran bagi produsen, pasar membantu melancarkan penjualan hasil 

produksi sekaligus kesempatan mempromosikan produknya. Dipasar 

produsen bisa mrnjrlaskan keunggulan produknya itu untuk 

meyikankan konsumen dan produsen bisa memperoleh faktor produksi 

menunjang sukses produksi. 

2. Peran pasar bagi konsumen, memudahkan konsumen memperoleh 

barang dan jasa yang dibutuhkan. Konsumen tidak perlu mencari tau 

karena semua yang dibutuhkan sudah tersedia di pasar 

3. Peran pasar bagi sumber daya manusia, kegiatan perdagangan 

dipasaran membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, semakin luas 

pasar maka akan semakin banyakpula tenaga kerja yang dibutuhkan, 

pasar bisa mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan sumber 

daya manusia serta membuka lapangan pekerjaan. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka fikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian 

yang sesuai dengan tujuan penelitian.Dalam penelitian yang dilakukan penulis 

tentang “Transformasi Fasion Muslim Milenial Dan Dampak Industri Pasar Halal di 

Kota Kendari”.Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi masalah yang 

dihubungkan Trnasformasi Fashion Muslim ada Industri Pasar. Dari identifikasi 

masalah dikemukakan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Dengan 

masalah yang dihubungkan dengan metode penelitian kualitatif deskripsi dengan 

jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Kendari yaitu 

Universita Haluoleo, Universitas Muhamadiyah Kendari dan Stie 66 Kendari. 

Kemudian dianalisis, dengan unit analisis yaitu generasi milenial di Kota Kendari 

dengan cara Observasi, Wawancara, Angket, Dan Dokumentasi kegiatan. 
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