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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

 Tren busana syar’i di Indonesia berkembang sangat pesat perubahan dalam 

gaya busana kini semakin terlihat lebih modis, berbagai penawaran model 

busana muslim dari para desainer membuat semua orang terkagum-kagum. 

Seperti yang peneliti kutip dari www.galerimuslimoidlys.com “bahwa busana 

muslim sudah ada pada abad ke 7 namun, masyarakat Indonesia masih 

menganggap busana muslim itu pakaian yang tabu dan kuno, pada tahun 1990 

busana muslim mulai berkembang lebih baik, hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan munculnya beberapa merek busana muslim yang menawarkan berbagai 

desain pakaian untuk memenuhi permintaan masyarakat, namun pada tahun 

2010 berkembang lebih pesat lagi busana muslim yang ada di nusantara, salah 

satunya muncul tren busana muslin Dian Pelangi yang memiliki banyak warna”. 

Alasan semakin berkembangnya yaitu seperti yang peneliti kutip dari 

www.ilarizky.com “karena sebagian besar penduduknya beragam Islam, maka 

baju muslim bukan termasuk barang yang susah untuk didapatkan. Bahkan saat 

ini seiring dengan perkembangan mode, beragam jenis serta model baju muslim 

menjadi sangat banyak berada di pasaran, terutama bagi para muslimah. Bahkan 

kabarnya, perkembangan industri yang sangat hebat ini juga mulai di lirik oleh 

beberapa produsen dari luar”. 

http://www.galerimuslimoidlys.com/
http://www.ilarizky.com/
http://ilarizky.com/pilihan-busana-muslim-untuk-hangout-dengan-sahabat/
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Terlebih para wanita muslim Indonesia terkenal dengan gaya busananya 

yang modis, mulai dari model yang simple hingga memiliki banyak detil mulai 

dari tren layer, tabrak motif, minimalis, dan sangat menyukai warna-warna yang 

manis seperti warna-warna pastel, perpaduan warna nya pun lebih ke natural, 

banyak permain di detil seperti bordir dan, sedangkan dinegara lain warna hitam 

polos dan simple tidak memiliki detil. Seiring berjalannya zaman banyak para 

desainer yang berlomba-lomba dalam mendesain pakaian syar’i yang lebih 

modis dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. 

Brand yang bagus memiliki tanda yang mudah untuk diingat oleh 

masyarakat, merek yang berkualitas tinggi pada suatu produk, adanya respon 

positif dari pasar dan kesetiaan pelanggan terhadap merek yang berkualitas 

tinggi. Konsumen saat ini lebih cerdas dalam memilih brand produk untuk 

digunakan. Untuk menyikapi perilaku pelanggan yang berubah-ubah tentunya 

pelaku usaha harus lebih bisa mengikuti apa yang sedang digemari oleh 

masyarakat pada saat ini, dengan kata lain yaitu mengikuti tren. Semua itu akan 

berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan untuk menggunakan brand tersebut. 

Perusahaan harus mampu mempertahankan pelanggan dan bisa menjaga 

kesetabilan penjualan produk dan perusahaan harus mencari cara agar pelanggan 

tetap loyal. Loyalty merupakan komitmen yang dipegang teguh untuk 

mempopulerkan ulang pilihan produk atau layanan secara konsisten dimasa 

depan sehingga menyebabkan pembelian merek yang sama atau berulang, 

terlepas dari pengaruh situsional dan upaya pemasaran yang berpotensi 

menyebabkan peralihan perilaku, loyalitas itu bisa dikatakan pembelian ulang 
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produk dengan merek (brand) yang sama. Brand loyalty salah satu konsep yang 

berperan sangat penting dalam strategi pemasaran untuk mempertahankan 

pelanggan yang sudah setia terhadap merek tersebut, agar perusahan dapat 

bertahan dan mampu berkembang pesat.  Brand Loyalty yang sudah tumbuh 

dengan baik ini tidak tumbuh dengan tiba-tiba, untuk menciptakan Brand 

Loyalty dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara owner dengan 

konsumen. Dalam dunia bisnis pasti ada yang yang namanya persaingan dan 

tingginya tingkat persaingan fashion syar’i di sukabumi semakin banyaknya pula 

menawarkan berbagai model pakain untuk memenuhi permintaan setiap 

konsumen sehingga perusahaan harus bisa memepertahankan konsumen yang 

sudah ada dengan tetap menanamkan Brand trust dan Self-brand connection 

terhadap suatu produk. 

Sebuah perusahaan menanamkan kepercayaan pada merek adalah salah satu 

hal yang paling penting dalam melakukan usaha, perusahaan juga harus 

mengembangkan kepercayaan merek karena merek yang sudah dipercaya akan 

mampu memenuhi kebutuhan setiap konsumen dan bisa menimbulkan rasa 

percaya diri pada konsumen. Brand trust salah satu harapan atau keyakinan akan 

reliabilitas dan niat suatu merek dagang dalam situasi yang melibatkan risiko 

bagi konsumen, memudahkan dalam pemilihan produk dan mengurangi 

pembelian yang tidak pasti. Bagi perusahaan mendapatkan pelanggan bukanlah 

perkara yang mudah, maka pelanggan yang sudah ada merupakan asset bagi 

perusahaan.  
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Pelanggan yang memiliki self-brand connection, kesetiaan terhadap 

mereknya akan ditunjukan dengan melakukan pembelian terhadap suatu merek 

walaupun dihadapkan dengan banyak produk pesaing yang menawarkan 

karakteristik yang lebih unggul. Seperti yang peneliti kutip dari 

www.marketing.co.id “Era sekarang ini penting bagi perusahaan untuk 

membangun ikatan, dan dalam membangun ikatan harus ada koneksi antar 

merek dan pelanggan serta relevan dengan pelanggan”.  

Jika berhasil, maka tak menutup kemungkinan ini akan menyebabkan 

peningkatan penjualan dan loyalitas terhadap merek, Self-brand connection 

merupakan koneksi diri dengan merek yang sudah terkenal atau yang sudah biasa 

digunakan, oleh karena itu apabila seorang pelanggan memiliki ikatan terhadap 

merek, kerentanan pelanggan tersebut dari ancaman serangan merek pesaing 

dapat dikurangi. Namun, kenyataanya konsumen mulai jenuh dengan desain 

pakaian House Of KAGE yang masih mengikuti model lama ataupun model 

pakaian yang masih sama dengan fashion syar’i lainnya dan belum memiliki ciri 

khas fashion syar’i yang menunjukan  bahwa itu merek House Of KAGE. 

House Of KAGE yang bergerak dibidang busana muslim syar’I yang sudah 

berdiri sejak 03 Juni 2013 dan sudah memiliki izin usaha dengan nomor SIUP 

503/488/PK/MIKRO/DPMPTSP/2018 dan NPWP 72.533.875.0-405.000, 

House Of KAGE memproduksi fashion syar’i yang menjual busana muslim dan 

memproduksi sendiri sesuai dengan tren saat ini, dikarenakan banyak 

masyarakat yang menginginkan pakain syar’i yang lebih simple dan yang bisa 

digunakan untuk sehari-hari, dibuat dengan desain yang tidak rumit agar 

http://www.marketing.co.id/
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masyarakat tertarik dan berminat untuk memakai pakaian syar’i. Ciri khas dari 

House Of KAGE sendiri lebih menyukai warna-warna pastel dan detil yang indah 

seperti pemasangan renda, tile dan accsesories lainnya. Busana muslim syar’i 

House Of  KAGE lebih identik dengan menutupi semua bagian tubuh dan hijab 

yang menguntai panjang karena desainer nya tidak fokus dibaju saja melainkan 

dihijabnya juga agar perpaduan  antara baju dengan hijabnya serasi, untuk 

bahannya pun House Of  KAGE selalu menggunakan bahan yang premium yang 

grade A seperti bahan ceruty baby doll bahannya yang lembut dan jatuh, ada 

bahan madame, dan toyobo untuk hijab pasti menggunakan bahan ceruty baby 

doll karena untuk hijab sangat nyaman digunakan bahannya lembut, jatuh dan 

tidak mudah kusut, tentu semua bahan yang digunakan memakai bahan yang 

premium. Busana muslim syar’i House Of kAGE dibuat dengan model yang 

modern dan fashionable agar bisa dipakai di kegiatan sehari-hari dan acara 

formal seperti ke pesta, meski dibuat dengan model yang modern House Of  

KAGE tetap sesuai dengan syariat islam tidak tipis, tidak tembus pandang dan 

tidak ketat, kenapa dibuat dengan modern agar perempuan-perempuan muslim 

lebih tertarik dengan busana muslim syar’i. Hal tersebut menjadi salah satu 

keuggulan dalam menawarkan busana muslim yang modis yang bisa memenuhi 

kebutuhan wanita muslim dalam berbusana, untuk menunjang produk yang 

berkualitas dan tetap konsisten untuk terus meningkatkan kualitas dan 

menghadirkan kesempurnaan layanan dan membangun kesetiaan terhadap 

merek. 
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Tabel 1 

 Kuesioner Pra Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penjajakan melalui pra kuesioner kepada 15 pelanggan 

House Of KAGE, ditemukan permaslahan mengenai kesetiaan pelanggan terhadap 

merek House Of KAGE, yang ditunjukan dengan sebanyak 53%. Menjawab tidak 

setuju untuk membeli kembali pakaian syar’i House Of KAGE. 

Permasalahan tersebut didukung dengan adanya data penurunan jumlah 

pelanggan House Of KAGE pada bulan Juli – September 2018. 

 

 

 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

TOTAL JAWABAN RESPONDEN 

(ORANG) 

 

JML 

SS S RR TS STS 

1 Saya akan tetap memilih 

menggunakan merek 

House Of KAGE 

4 8 3 - - 15 

2 Saya akan membayar 

lebih pada merek House 

Of KAGE 

2 4 6 2 - 15 

3 Saya akan 

merekomendasikan 

merek House Of KAGE 

pada orang lain 

- 5 7 3 - 15 

4 Saya akan membeli 

kembali pakaian syar’i 

dengan merek House Of 

KAGE 

3 3 1 8 - 15 

5 Saya akan menunggu 

informasi pakaian terbaru 

merek House Of KAGE 

1 8 4 - 2 15 
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Gambar 1 

Data Pelanggan 

Sumber: House Of KAGE 

Berdasarkan gambar diatas bahwa data pelanggan House Of KAGE mengalami 

penurunan pada bulan Juli sampai dengan bulan agustus, pada bulan agustus sampai 

bulan September perusahaan mengalami kenaikan, tetapi perusahaan tidak bisa 

mempertahankan kenaikannya hingga terjadi penurunan yang terus menerus pada 

bulan September sampai dengan bulan desember. Permasalahan yang terjadi 

dikarenakan adanya pelanggan yg mulai berkurang dan di indikasi adanya masalah 

pada Brand Loyalty.  

Masalah Brand Loyalty ini di duga disebabkan oleh Brand Trust, yaitu 

ketidakyakinan pelanggan pada merek House Of KAGE yang tidak mampu 

mengutamakan keinginan pelanggan dan menjadikan pelanggannya ragu untuk 

tetap percaya pada merek dikarenakan pelanggan yang beranggapan perusahaan 

yang masih kecil belum tentu menghasilkan merek yang berkualitas.  
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Pada penyebab lain di duga disebabkan oleh Self-brand Connection khususnya 

pada keunikan yang melekat pada setiap produk yang dibeli. Namun pada 

kenyataanya pelanggan mulai jenuh dengan desain pakaian House Of KAGE yang 

unik, dikarenakan House Of KAGE kurang mengikuti tren dalam desain pakaian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui adanya permasalahan sehingga 

menarik untuk diteliti, Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul 

”Kekuatan Brand Trust dan Self-brand ConnectionTerhadap Brand Loyalty 

pada Produk Fashion Syar’i House Of KAGE Sukabumi”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

mengidentifikasi adanya masalah pada penurunan Brand Loyalty di perusahaan 

mengenai transaksi yang harus mempertimbangkannya kembali dalam melakukan 

pembelian.  

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1.1 Bagaimana Brand Trust pada Produk Fashion Syar’i House Of KAGE 

Sukabumi? 

1.3.1.2 Bagaimana Self-brand Connection pada Produk Fashion Syar’i House Of 

KAGE Sukabumi? 

1.3.1.3 Bagaimana Brand Loyalty pada produk Fashion Syar’i House Of KAGE 

Sukabumi? 

1.3.1.4 Bagaimana pengaruh Brand Trust dan Self-brand Connection terhadap 

Brand Loyalty pada Produk Fashion Syar’i House Of KAGE Sukabumi? 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1.4.1.1 Untuk mengetahui Brand Trust pada Produk Fashion Syar’i House Of 

KAGE Sukabumi. 

1.4.1.2 Untuk mengetahui Self-brand Connection pada Produk Fashion Syar’i 

House Of KAGE Sukabumi. 

1.4.1.3 Untuk mengetahui Brand Loyalty pada produk Fashion Syar’i House Of 

KAGE Sukabumi. 

1.4.1.4 Untuk mengetahui pengaruh Brand Trust dan Self-brand Connection 

terhadap Brand Loyalty pada produk Fashion syar’i House Of KAGE 

Sukabumi. 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis 

Adanya penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan masukan dalam manajemen pemasaran mengenai Brand Trust dan Self-

brand Connection  terhadap Brand Loyalty untuk penelitian yang lebih lanjut, dan 

sebagai bentuk sebuah pengaplikasian ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di 

Universitas Muhammadiya Sukabumi. 

1.4.2.2 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dapat memberikan pemahaman 

dan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran, selain berguna bagi peneliti, juga 
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dapat berguna bagi pihak lain seperti perusahaan dan pihak lain yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun manfaat ini adalah sebagai berikut: 

1.4.2.2.1 Bagi Peneliti 

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan serta pengaplikasian teori 

yang telah diterima peneliti selama masa perkuliahan dan tambahan untuk referensi 

dalam ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan. Teruatama dalam masalah 

yang sedah diteliti yaitu dalam bidang peamasaran mengenai kekuatan brand trust 

dan self-brand connection terhadap brand loyalty. 

1.4.2.2.2 Bagi perusahaan  

Dari hasil penelitian ini semoga dapat membantu perusahaan dalam 

memecahkan setiap masalah dan sebagai bahan masukan yang bisa diajadikan 

sumber informasi yang positif untuk memperbaiki kekurangan dan menjadikan 

perusahaan lebih berkembang lagi kedepannya. 

1.4.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan bisa dijadikan sebagai referensi 

tambahan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dalam membahas 

masalah yang serupa. Dan dapat memberikan informasi, wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi pembaca yang ingin melaksanakan penelitian. 

1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.5.1 Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan di House Of KAGE kota Sukabumi yang berlokasi 

di Jl. R.E.Martadinata No.86 Kebonjati, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113. 
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1.5.2 Jadwal Penelitian 

Adapun lamanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih 

3 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018. Dimana 

selama kurun waktu tersebut peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian mulai 

dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian. 
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Table 1.1 Jadwal Kegiatan Penel

 

No

. 

 

Kegiatan 

2018 2019 

November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I Tahap Persiapan  

 a. Studi Pustakaan                                 

 b. Pengajuan Judul                                 

 c. Pembuatan Usulan 

Penelitian 

                                

 d. Penyerahan 

Usulan Penelitian 

                                

 e. Seminar Usulan 

Penelitian 

                                

II Tahap Penelitian  

 a. Dokumentasi                                 

III Tahap Penyusunan  

 a. Pengolahan Data                                 
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