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MOTTO

         
             
Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan
istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh
tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,
Karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab: 59)
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ABSTRACT
The purposes of this thesis are: (1) to find out how is the consumption
behavior of milenial generation of FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi in
following hijab trend fashion, (2) to discover how is the consumption behavior of
milenial generation of FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi in following
hijab fashion trend according to Islamic consumption review. This research uses a
method of descriptive and qualitative approach. Data sources used in this research
are primary and secondary sources. The participants in this study are 18 milenial
generation of FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. The techniques of
collecting the data used in this study are observation, interview, and
documentation. From the result of research which had been done, it can be
concluded that: (1) the consumption behaviour of milenial generation of FEBI
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi in following hijab fashion trend is different,
mostly they give more priority toward wants over needs, that is buying a hijab
because they want to look trendy ( not outdated), buying a hijab based on price
consideration (not based on the benefit), the availability of prepared budged for
shopping in each month, buying a hijab due to the interesting packaging,
purchasing a hijab to complete the collection and to look different in each day,
there is trust that wearing branded hijab will raise higher confidence level, ever
have debt in buying a hijab, purchasing a hijab because of the actress on its ad,
and buying a hijab due to the interest in online shopping. (2) the comsumtion
behavior of milenial generation of FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi in
following hijab fashion trend is not yet completely in accordance with the
consumption behavior in Islamic economics, that is the principle of justice, the
principle of simplicity, aand the principle of morality.
Key words: consumption behavior, consumption behavior principle, hijab fashion
trend.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui perilaku
konsumsi generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam
mengikuti trend fashion hijab, (2) Untuk mengetahui perilaku konsumsi generasi
milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend
fashion hijab berdasarkan prinsip konsumsi Islam. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah
generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebanyak 18
informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa (1) Perilaku konsumsi generasi milenial FEBI UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend fashion hijab berbeda-beda, pada
umumnya lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, yaitu membeli
hijab karena ingin tampil trendy (tidak ketinggalan zaman), membeli hijab
berdasarkan pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat), adanya anggaran
yang disiapkan untuk berbelanja setiap bulannya, membeli hijab karena
kemasannya menarik, membeli hijab untuk koleksi dan tampil beda setiap
harinya, adanya kepercayaan bahwa mengenakan hijab bemerk akan
menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi , pernah berhutang dalam membeli
hijab, membeli hijab karena model yang mengiklankan, dan membeli hijab karena
suka berbelanja secara online. (2) Perilaku konsumsi generasi milenial FEBI UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend fashion hijab belum
sepenuhnya sesuai dengan perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip
keadilan, prinsip kesederhanaan, dan prinsip moralitas.
Kata kunci: Perilaku Konsumsi, Prinsip Perilaku Konsumsi, Trend Fashion Hijab
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu menunaikan kewajiban
ruhiyah (spiritual) dan maliyah (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer
seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut
merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi kebutuhan yang dimiliki
manusia sangat beragam. 1 Pada umumnya apabila kebutuhan seseorang telah
terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan lain. Pembelanjaan atas makanan,
pakaian, dan barang-barang kebutuhan lain tersebut termasuk dalam konsumsi.2
Secara sederhana konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai
pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Dalam
ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, akan tetapi
memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar
dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi
itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islam.3
Menurut Hidayat tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan
maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan
1

Said Sa’ad, Ekonomi Islam : Di Tengah Krisis Ekonomi Global, Jakarta: Penerbit Zikrul
Hakim , 2007, hlm. 71.
2
Niati Lisma dan Agung Haryono, Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau dari
Motif Bertransaksi (Studi Kasus Pada Mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang Angkatan Tahun 2012) , JPE, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 41.
3
Puji Lestari, Perilaku Konsumsi Busana Muslim Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Skripsi IAIN Bengkulu, 2016, hlm. 1-2.
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dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan kesehatan.
Kemaslahatan akhirat yaitu terlaksananya kewajiban agama seperti shalat dan
haji. Artinya makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah SWT. 4
Kegiatan konsumsi berkaitan dengan perilaku konsumen dimana perilaku tersebut
merupakan perilaku yang dilakukan konsumen dalam memutuskan untuk
berkonsumsi. Engel Blackwell, dan Miniard mendefinisikan perilaku konsumen
sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan
menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan
menyusuli tindakan tersebut.5
Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak
juga keterlaluan, lebih lanjut Al-Qur’an melarang terjadinya perbuatan mubazir.
Islam memerangi tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar manusia
bersikap sederhana. Hidup sederhana merupakan tradisi dalam Islam yang mulia,
baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, kediaman, atau dalam segi
kehidupan apapun. Islam juga tidak membenarkan membelanjakan uang dijalan
yang halal dengan melebihi batas kewajaran karena sifat boros bertentangan
dengan paham istikhla’ harta majikannya (Allah). 6
Perilaku konsumsi dalam persfektif Islam mengajarkan tentang cara
berkonsumsi dengan benar, yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadist

4

Elsa Sophia dan Hr, Perilaku Konsumsi Komunitas Pengajian Al-Ikhlas Rungkut
Surabaya, JESTT Vol. 1, No. 10, Oktober 2014, hlm. 692.
5
Niati Lisma dan Haryono, Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau dari Motif
Bertransaksi (Studi Kasus Pada Mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Malang Angkatan Tahun 2012), JPE, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 41-42.
6
Nena Triana, Perilaku Konsumsi Bengkulu Hijabers Community (BHC) Dalam
Berbusana Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 2.
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sehingga mampu memberikan petunjuk yang jelas tentang konsumsi, agar
perilaku konsumsi manusia menjadi terarah. Perilaku konsumsi yang sesuai
dengan Islam akan menjamin kehidupan manusia yang adil dan sejahtera di dunia
dan akhirat.7
Konsumsi dilakukan semua masyarakat dari berbagai tingkat usia, akan
tetapi setiap usia memiliki karakteristik konsumsi yang berlainan. 8 Generasi
milenial merupakan generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun
2000.9Berhubungan dengan perilaku konsumsi, Bacuta mengatakan ciri milenial
yang utama adalah konsumer. Hal itu berhubungan dengan nilai gaya hidup, sikap
terhadap media, dan pendidikan milenial yang kemudian semua aspek tersebut
mempengaruhi keputusan pembelian juga perilaku konsumsi generasi milenial.10
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berupa media sosial
banyak memberikan dampak pada kehidupan sosial serta gaya hidup bagi generasi
milenial. Selalu tampil mengikuti trend dan eksis , baik di dunia nyata maupun
media sosial adalah salah satu contoh perubahan perilaku yang terjadi akibat
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Generasi milenial identik
dengan kaum urban yang hedonis dan semakin konsumtif, terutama dengan

7

Elsha Sophia dan Hr, Perilaku Konsumsi Komunitas Pengajian Al-Ikhlas Rungkut
Surabaya, JESTT Vol. 1, No. 10, Oktober 2014, hlm. 696.
8
Niati Lisma dan Haryono, Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau dari Motif
Bertransaksi (Studi Kasus Pada Mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Malang Angkatan Tahun 2012), JPE, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 42.
9
Raphael Vivaldo Sugianto, Pengaruh Self-Congruity, Curiosity, dan Shopping WellBeing Terhadap Pola Konsumsi Fast Fashion pada Generasi Millennial di Surabaya , AGORA Vol.
6, No. 1, 2018, hlm. 1.
10
Rika Yulita Amalia dan Fauziah, Perilaku Konsumen Milenial Muslim pada Resto
Bersertifikat Halal di Indonesia, Jurnal Of Economics And Business Aseanomics (JEBA) , Vol. 3,
No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 204.
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kemajuan teknologi dan perkembangan bisnis yang memudahkan mereka untuk
melampiaskan sifat hedonisme mereka.11
Riset oleh Provetic terhadap 4.670 responden generasi milenial
menunjukkan mayoritas responden menjadikan belanja sebagai salah satu prioritas
mereka. Generasi milenial juga memiliki potensi besar dalam industri konsumsi.
Menurut Badan Pusat Statistik, 35% dari 254,9 juta jiwa penduduk Indonesia
merupakan generasi milenial usia produktif, sehingga banyak industri yang mulai
memusatkan perhatian pada generasi milenial, termasuk industri fashion.12
Perkembangan trend fashion selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.
Aspek fashion menyentuh dalam kehidupan sehari-hari seseorang dan
mempengaruhi apa yang kita kenakan dan bagaimana memandang diri sendiri.
Setiap wanita ingin berpenampilan menarik sehingga fashion dan wanita
merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah menjadi gaya hidup
dan kebutuhan primer seorang wanita, sehingga fashion identik dengan berbagai
macam aksesoris seperti sepatu, tas, pakaian, hingga perhiasan dengan model dan
keluaran terbaru. Tetapi biasanya fashion cenderung lebih fokus pada gaya
berpakaian pada periode waktu tertentu.
Seperti halnya dengan trend fashion hijab, di era modern sekarang ini
fashion hijab juga mengalami perkembangan setiap tahunnya. Kini hijab

11

Taufiq, Mandasari, dan Romdani, Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Konsumsi Status
pada Generasi Millennial, Jurnal Ekonomi Manajemen, Vol. 4, No. 2, November 2018, hlm. 144.
12
Raphael Vivaldo Sugianto, Pengaruh Self-Congruity, Curiosity, dan Shopping WellBeing Terhadap Pola Konsumsi Fast Fashion pada Generasi Millennial di Surabaya., AGORA
Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 1.
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merupakan fashion yang diminati, karena semakin tingginya tingkat kesadaran
wanita muslim untuk mengenakan hijab. 13 Hijab dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai penutup, tabir, selubung, dan cadar. Pengertian
tersebut senada dengan pendapat Tim Departemen Agama penyusun Al-Qur’an
dan terjemahannya yang mengartikan hijab sebagai tabir.
Kini hampir setiap hari kita berpapasan dengan wanita-wanita berhijab
bergaya modern, seperti di kampus, kantor, cafe, ataupun di swalayan. Konsep
hijab yang ditawarkan saat ini memang lebih pada berhijab sesuai syariat Islam
namun tetap modis dan mengikuti perkembangan fashion. Hadirnya fashion hijab
ini lebih lanjut mampu menggeser anggapan masyarakat umum selama ini bahwa
berhijab itu tidak cantik dan tidak fleksibel.
Mencermati fenomena fashion hijab yang kini marak di Indonesia, hijab
kini telah dibaurkan dengan konsep fashion dan mengikuti perkembangan dunia
fashion. Terminologi kata fashion (mode) lebih mengacu pada ragam cara dan
bentuk terbaru pada waktu tertentu. Ketika berbaur dengan fashion, maka
kebutuhan berhijab tidak lagi sekedar perpaduan dari pakaian longgar dan
kerudung. Segala artefak fashion dari aksesoris perhiasan, tas, sepatu, bahkan
make-up harus serasi dengan hijab yang dikenakan. Akibatnya muslimah yang
ingin tampil fashionable

dituntut untuk selalu meng-update berbagai artefak

fashion mulai ujung kepala hingga ujung kaki. Demi memenuhi kebutuhannya

13

Fella Ratna Fury, Keputusan Pembelian Produk Hijab (Studi Kasus Pada Toko Online
MiuLan di Semarang), Jurnal Universitas Dian Nuswantoro, 2016, hlm. 2.
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akan fashion, banyak muslimah yang kemudian memadati mall dan berbaur
dengan hingar bingar dunia belanja.
Hijab yang dijadikan sebuah praktik fashion itulah yang kemudian
menggiring wanita muslim pada lingkaran konsumtivisme. Semakin ramai
muslimah yang memenuhi mall dan pertokoan yang menjual berbagai aksesoris
dan busana muslim terbaru. Hijab yang berawal dari sebuah kewajiban yang
diatur oleh agama dan seharusnya jauh dari segala pengaruh keduniawian, kini
cenderung menjadi obyek fashion yang membuat penggunanya malah terkesan
matrealistis.14
Temuan di Ponorogo menyimpulkan bahwa jilbab (hijab) adalah pakaian
yang menutup aurat yang wajib dikenakan oleh muslimah sesuai ketentuan
syari’at Islam. Mereka yang berlatar belakang pendidikan pesantren memakai
jilbab sebagai simbol identitas diri muslimah, sedangkan yang berlatar belakang
pendidikan umum memaknai jilbab sebagai penutup aurat dan trend fashion ingin
tampil cantik seperti teman-temannya. 15 Dan temuan pada Bengkulu Hijabers
Community menyimpulkan bahwa bahwa perilaku konsumsi BHC pada umumnya
lebih mengutamakan keinginan dari pada kebutuhan karena selalu up to date
dalam hal perkembangan busana dengan alasan agar tidak ketinggalan zaman,
tampil cantik, modis, dan fashionable.16

14

Devi Anandita, Konsumsi Tanda Pada Fashion Hijab (Deskripsi Konsumsi Fashion
Hijab pada Anggota Hijab Beauty Community, Malang), Jurnal Mahasiswa Sosiologi, Vol. 3, No.
1, 2014, hlm. 2-3.
15
Zaimatul Millah, Dinamika Makna Jilbab Mahasiswi IAIN Ponorogo di Era Trend
Fashion Jilbab, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 64.
16
Nena Triana, Perilaku Konsumsi Bengkulu Hijabers Community (BHC) dalam
Berbusana Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 2.
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Sebagian besar mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan generasi milenial yang sehari-harinya
mengenakan hijab. Pada umumnya mahasiswi selalu memperhatikan penampilan,
hal itu tentu tidak bisa dilepaskan dari trend fashion hijab yang sedang
berkembang. Selain itu, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah diberikan pemahaman tentang perilaku
konsumsi dalam

Islam. Berdasarkan wawancara dengan Hoyiba Faranesia

(mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah semester 6) mengatakan bahwa ia
mengikuti trend fashion hijab dengan alasan agar bisa tampil keren dan tidak
ketinggalan zaman, maka dari itu ia membeli hijab 3-4 kali dalam sebulan 17 .
Sedangkan Tiara Agustin (mahasiswi jurusan Perbankan Syariah semester 4)
mengatakan bahwa alasannya mengikuti trend fashion hijab yaitu karena bagus,
dan supaya terlihat fashionable dan modis, maka dari itu ia membeli hijab 3 kali
dalam sebulan18.
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul “ Analisis Perilaku Konsumsi
Generasi Milenial dalam Mengikuti Trend Fashion Hijab (Studi pada
Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi)”.

17
18

Hoyiba Faranesia, Wawancara, 25 Februari 2020.
Tiara Agustin, Wawancara, 27 Februari 2020.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.

Bagaimana perilaku konsumsi generasi milenial di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend
fashion hijab?

2.

Bagaimana perilaku konsumsi generasi milenial di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend
fashion hijab berdasarkan prinsip konsumsi Islam?

C. Batasan Masalah
Supaya masalah dalam pembahasan penelitian ini terarah dan tidak
melebar dari pokok permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah ini
hanya membahas mengenai perilaku konsumsi generasi milenial di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti
trend fashion hijab.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya

suatu kejelasan yang dapat dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan
yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
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a.

Mengetahui bagaimana perilaku konsumsi generasi milenial di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam
mengikuti trend fashion hijab.

b.

Mengetahui perilaku konsumsi generasi milenial di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend
fashion hijab berdasarkan prinsip konsumsi Islam.

2.

Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi
bagi pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah.
2) Memberikan informasi kepada konsumen muslim tentang batasan-batasan
konsumsi yang disyariatkan dalam Islam.
b.

Kegunaan Praktis

1) Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu
(S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
2) Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan
praktisi masyarakat didalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan
bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
E. Kerangka Teori
1.

Perilaku Konsumsi

a.

Pengertian Perilaku Konsumsi

10

Konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu consumptie, artinya suatu
kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu
benda, berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan
secara langsung. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian konsumsi
ditinjau dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menyatakan bahwa konsumsi adalah
setiap tindakan untuk mengurangi atau mengahabiskan nilai guna ekonomi suatu
benda atau daya guna (utility) barang dan jasa. Contohnya memakan makanan,
memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah.

19

Perilaku

konsumsi adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan,
mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan
yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut.20
Menurut Engel, Blackwell dan Miniard, perilaku konsumen diartikan “…
Those actions directly involved in obtaining, consuming, and disposing of
products and services, including the decision processes that precede and follow
this action”. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang terlibat secara
langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau
jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakantindakan tersebut.
Menurut Hawkins, Best and Coney merupakan studi tentang bagaimana
individu, kelompok atau organisasi melakukan proses pemilihan, pengamanan,

19

Sri Kartini, Konsumsi dan Investasi, Semarang: Mutiara Askara, 2019, hlm. 5-6.
Puji Lestari, Perilaku Konsumsi Busana Muslim Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Skripsi IAIN Bengkulu, hlm. 24.
20
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penggunaan dan penghentian produk, jasa, pengalaman atau ide untuk
memuaskan kebutuhannya terhadap konsumen dan masyarakat. .
Menurut Schiffman dan Kanuk studi yang mengkaji bagaimana individu
membuat sebuah keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dimiliki
(waktu, uang, usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan
dikonsumsi.21
David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta mengemukakan bahwa :
“Consumer may be defined as decision process and physical activity individuals
engage in when evaluating, acquiring, using or disposing of goods and service”.
Yaitu Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan
keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi,
memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa.22
Jadi, perilaku konsumen adalah suatu aktivitas seseorang yang
berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta
pengevaluasian produk untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumen
merupakan hal yang menjadi landasan bagi konsumen dalam membuat keputusan
pembelian. Jika barang berharga jual rendah (low-involvement) proses
pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan jika barang berharga
jual tinggi (high-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan

21

Indah Wahyu Utami, Perilaku Konsumen, Surakarta: CV Pustaka Bengawan, 2017,
hlm. 71-72.
22
A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen, Bandung: PT ERESCO, 1988,
hlm. 3.
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pertimbangan yang matang. 23

Serta William J. Starton mengatakan bahwa

analisis perilaku konsumen harus menganalisis kegiatan-kegiatan yang jelas dan
proses-proses yang sulit diamati dan berarti selain apa yang dibeli konsumen juga
mempelajari seperti, di mana, bagaimana cara membelinya, dan dalam kondisi
yang bagaimana barang dan jasa tersebut di beli.24
b.

Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor

budaya, sosial dan pribadi.
1) Faktor Budaya
Budaya, subbudaya, dan kelas sosial mempunyai peranan yang sangat
penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan yang
paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat persepsi,
nilai, preferensi dan perilaku dari keluarga dan lingkungannya. Terdapat
subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial khusus bagi perilaku
anggotanya antara lain agama, kebangsaan, kelompok ras, dan wilayah geografis.
Pada dasarnya, semua manusia memiliki stratifikasi sosial atau yang lebih
dikenal dengan bentuk kelas sosial. Hal tersebut tersusun secara hierarkis dengan
para anggota yang menganut nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelas sosial
memiliki beberapa ciri sebagai berikut.

23

Veithzal Rivai Zainal dkk, Islamic Marketing Management, Jakarta: PT Bumi Aksara,
2017, hlm. 235-236.
24
Eddy Priyono, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen dalam Memilih
Kafe di Kota Surakarta, Benefit, Vol. 10, No. 1, Juni 2006, hlm. 51.
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a)

Individu dalam kelas sosial yang sama cenderung berperilaku lebih seragam
daripada orang-orang dari dua kelas sosial yang berbeda.

b) Individu merasa dirinya menempati posisi yang inferior atau superior di kelas
sosial mereka.
c)

Kelas sosial di tandai oleh sekumpulan variabel seperti penghasilan dan
pekerjaan.

d) Individu dapat pindah dari satu tangga ke tangga lain pada kelas sosialnya
selama masa hidup mereka.
2) Faktor Sosial
Rangkuti menyatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh
beberapa faktor sosial antara lain kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status
sosial.
a)

Kelompok Acuan
Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap orang tersebut yang
dinamakan dengan kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan
merupakan anggota primer seperti keluarga dan teman. Sedangkan anggota
kelompok sekunder seperti keagamaan dan profesi yang cendrung lebih formal
dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin. Seseorang sangat dipengaruhi
oleh kelompok acuan mereka.
b) Keluarga
Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting
dalam masyarakat, dan menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.
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Kehidupan pembeli terdiri dari dua keluarga yaitu keluarga orientasi dan keluarga
prokreasi. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung,
sedangkan prokreasi terdiri dari pasangan dan anak.
c)

Peran dan Status Sosial
Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang,

tiap peran dapat menghasilkan status. Kepemilikan seseorang terhadap suatu
produk dapat mengomunikasikan peran dan status mereka dimasyarakat.
3) Faktor Pribadi atau Individu
Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan dan
lingkungan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Hal
tersebut sangat penting karena memiliki dampak langsung pada perilaku
konsumen.
a)

Usia dan siklus tahap hidup. Dalam hal ini, konsumsi dibentuk oleh siklus
hidup karena seseorang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang
hidupnya.

b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi
sangat mempengaruhi pola konsumsi seseorang, pilihan seseorang akan suatu
produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi orang tersebut.
c)

Kepribadian dan konsep diri. Setiap individu memiliki perbedaan terhadap
sesuatu yang dapat memengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian adalah
cara bawaan psikologis manusia yang khas, yang menghasilkan tanggapan
relatif konsisten terhadap rangsangan lingkungannya.
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d) Gaya hidup dan nilai. Setiap individu memiliki gaya hidup dan nilai yang
berbeda. Gaya hidup adalah pola seseorang didunia yang terungkap pada
aktivitas, minat, dan opini. Selain itu, keputusan konsumen juga dipengaruhi
oleh nilai inti. Dalam hal ini, nilai inti berarti sistem kepercayaan yang
menjadi landasan sikap atau perilaku konsumen.25
c.

Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam

1) Pengertian Konsumsi dalam Islam
Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga
memiliki pengertian yang sama, akan tetapi memiliki perbedaan dalam setiap
yang

melingkupinya.

Perbedaan

mendasar

dengan

konsumsi

ekonomi

konvensional yaitu tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri.
Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong
untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat
untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan
menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan
pahala. Sedangkan konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai
sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi.
Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya
dalam berkonsumsi.26

25

Veithzal Rivai Zainal dkk, Ibid, hlm. 237-240.
Arif Pujiyono, Teori Konsumsi Islami, Dinamika Pembangunan, Vol. 3, No. 2,
Desember 2006, hlm.197.
26
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Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan maslahah dengan
pengetian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat
mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan non fisik yang didasarkan atas
nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus
mempertimbangkan beberapa hal , yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal ,
baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersikap israf dan tabzir
(sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan pada banyak
sedikitnya barang yang dikonsmsi, namun didasarkan pada seberapa besar nilai
ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya. 27
Setiap keputusan manusia dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari nilainilai moral dan agama. Karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada
syariat. Al-Quran menyebutkan ekonomi dengan istilah iqtishad (penghematan,
ekonomi) yang berarti pertengahan dan moderat. Seorang muslim diminta untuk
mengambil sebuah moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya
tidak boleh israf dan bakhil. Islam mengajarkan agar manusia menjalani
kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah SWT.
Ukuran baik dan buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikatorindikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh pada
kebenaran. 28
Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara
ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memerhatikan
27

Rozalinda, Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 97.
28
Novi Indriyani Sitepu, Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia, Jurnal Perspektif
Ekonomi Darussalam, Vol. 2, No. 1, Maret 2016. hlm. 97-98.
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orang lain. Dalam Hadist disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi
makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari masakan
tersebut. Kemudian diharamkan bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba
berkelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain
adalah tujuan konsumsi itu sendiri, dimana seorang muslim akan lebih
mempertimbangkan maslahah dari pada utilitas. Pencapaian maslahah merupakan
tujuan dari syariat Islam (maqashid syariah), yang tentu saja harus menjadi tujuan
dari kegiatan konsumsi. 29
2) Norma dan Etika dalam Konsumsi
Nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dalam kosumsi adalah:
a)

Seimbang dalam Konsumsi
Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian

hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fi sabilillah. Islam mengharamkan
sikap kikir. Disisi lain, Islam juga mengahramkan sikap boros dan
menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam AlQur’an yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang
diisyaratkan dalam Q.S Al-Isra’ [17]: 29.

            

Artinya :

29

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas kerja
sama dengan Bank Indonesia , Ekonomi Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 128.
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“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah
kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.30
b) Membelanjakan Harta pada Bentuk yang dihalalkan dan dengan Cara yang
Baik
Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar
membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam
memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak
melanggar batas-batas suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan
dan kesejahteraan orang lain. Berkaitan dengan hal ini Abu al-A’la al-Maududi
menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan
harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi
yang hanya memperturutkan hawa nafsu.
Dalam Q.S Al-Maidah [5]:88 ditegaskan:

             

Artinya:
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.31
c)

Larangan Bersikap Israf (Royal) dan Tabzir (Sia-sia)
Nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan

terhadap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan
masyarakat, karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari
hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Disamping itu membunuh semangat

30
31

Q.S Al-Isra’ [17]: 29
Q.S Al-Maidah [5]:88
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jihad. Ali Abd ar-Rasur juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah
(israf) merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat
yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Bagi Afzalur Rahman,
israf merupakan berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan
harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam Q.S AL-A’raaf [7]: 31, Allah telah
memperingatkan akan sikap ini:

              

  
Artinya:
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)
mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.32
Sikap hidup mewah diiringi oleh sikap hidup berlebih-lebihan
(melampaui batas atau israf). Ada tiga pengertian mengenai Israf menurut
Afzalur Rahman yaitu, menghambur-hamburkan kekayaan pada hal-hal
yang diharamkan seperti mabuk-mabukkan, pengeluaran yang berlebihan
pada hal-hal yang dihalalkan tanpa peduli apakah itu sesuai dengan
kemampuan atau tidak, dan pengeluaran dengan alasan kedermawanan
hanya sekedar pamer belaka. Sebagaimana Al-Qur’an mengecam
kemewahan, ia juga mengecam sikap berlebihan dan tabzir (pemborosan)
dengan menggolongkan kepada saudara setan. Sebaliknya, Al-Qur’an
memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan
hemat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, Al-Qur’an menginginkan
32

Q.S AL-A’raaf [7]: 31
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sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi
kaum muslim.

33

3) Prinsip Konsumsi dalam Islam
Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang
memebedakannya dengan perilaku konsumsi non muslim. Prinsip-prinsip tersebut
antara lain:
a)

Prinsip Keadilan
Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, harus berada dalam

koridor aturan atau hukum agama, dan menjunjung tinggi kepantasan atau
kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh
dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi.
b) Prinsip Kebersihan
Bersih dalam arti sempit berarti bebas dari kotoran atau penyakit yang
dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas
dari segala sesuatu yang diberkahi Allah SWT. Tentu saja benda yang dikonsumsi
memiliki manfaat bukan kemubadziran atau bahkan merusak.
c)

Prinsip Kesederhanaan
Sikap berlebih-lebihan (israf) sangat dibenci oleh Allah SWT dan

merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan
ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung
memperturutkan hawa nafsu dan terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri
33

Rozalinda, Ekonomi Islam…, hlm. 108-110.
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sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar
bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif
secara individual maupun sosial.
d) Prinsip Kemurahan Hati
Dengan menaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika
mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena
kemurahan-Nya. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan
yang membawa manfaat bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan
ketaqwaan kepada Allah SWT, maka Allah SWT telah memberikan anugerah-Nya
bagi manusia.
e)

Prinsip Moralitas
Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus

dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata
memenuhi segala kebutuhan.34
4) Perilaku Konsumen Muslim
Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan
papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme serta adanya keseimbangan
dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu kewajiban yang harus dipenuhi oleh
manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan, baik
atas kebutuhan pribadi maupun keluarga. Ketentuan dalam ekonomi Islam yang

34

Aldila Septiana, Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam, DINAR, Vol. 1, No. 2,
Januari 2015, hlm. 11-12.
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berlandaskan

nilai-nilai

spiritualisme,

menafikkan

karakteristik

perilaku

konsumen yang berlebihan dan materialistik.
Dalam teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi, diasumsikan bahwa
konsumen merupakan sosok yang cerdas. Artinya konsumen tersebut mengetahui
secara detail tentang income dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya serta
pengetahuan terhadap jenis, karakteristik dan keistimewaan komoditas yang ada.
Sedangkan dalam ekonomi Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tidak
bersifat mutlak. Allah telah memberikan kenikmatan dan kemampuan kepada
manusia, diantaranya yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kedua
elemen otak manusia ini tentunya digunakan untuk membedakan sebuah
kemaslahatan dan kemudharatan. Selain itu, Allah juga telah menurunkan
beberapa petunjuk dan kaidah serta jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Selama
konsumen dapat berpegang teguh pada aturan dan kaidah syariah dalam
berkonsumsi, maka konsumen tersebut dikatakan mempunyai rasionalitas
(kecerdasan). Konsep rasionalitas ekonomi Islam berdasarkan atas nilai-nlai
syariah dan berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan materi dan spiritual demi
tegaknya sebuah kemaslahatan.
Dalam ekonomi kapitalsme , perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh
nilai kebebasan dalam berekonomi dan kondisi pasar yang perfect competition
(persaingan sempurna). Sedangkan dalam ekonomi Islam, seorang konsumen
diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatam
dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem
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ekonomi Islam merupakan kebebasan yang dilindungi oleh nilai-nilai agama yang
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.
Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility
yang ingin ia dapatkan dengan catatan tidak melampaui batas yang telah
ditentukan syariah. Sistem ekonomi Islam tidak secara mutlak menerima konsep
utility dan preference dalam berkonsumsi. Dengan alasan, pemahaman manusia
sangat terbatas sehingga apa yang dinilai oleh manusia terkadang berbalik dengan
substansi yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa konsep utility dalam
ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalisme. Preferensi
seorang muslim dalam berkonsumsi terkadang tidak hanya didorong oleh nilainilai materi, melainkan juga dibarengi dengan nilai-nilai spiritualisme (mendapat
pahala dikehidupan akhirat kelak).
Perilaku seorang konsumen muslim terkadang tidak rasionalis dan
ekonomis menurut pandangan kapitalisme. Namun, tindakan tersebut justru
mendatangkan tingkat utility yang besar dalam pandangan seorang muslim.
Seperti berzakat, melalukan infaq, membantu fakir miskin, mungkin tidak akan
mempunyai nilai materi dalam kehidupan didunia, tetapi dalam syariah hal itu
berdimensi pahala (dalam pandangan Allah) sehingga nilai utility yang akan
didapatkan oleh seorang muslim sangat besar di kehidupan akhirat melebihi yang
telah ia korbankan. Selain itu kualitas dan kauntitas barang yang dikonsumsi
seorang muslim harus sesuai dengan syariah, yaitu kualitas yang ada tidak
mendatangkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
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Begitu juga dengan kuantitas yang dikonsumsi harus terhindar dari israf dan
tabdzir yang dapat merusak resources kehidupan ekonomi. 35
2.

Generasi Milenial

a.

Pengertian Generasi Milenial
Menurut Yuswohady dalam artikel Milenial Trends, Generasi Milenial

(Milenial Generation) adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun
1980 hingga tahun 2000. Generasi ini sering disebut juga sebagai Gen-Y, Net
Generation, Generation WE, Boomerang Generation, Peter Pan Generation, dan
lain-lain. Disebut generasi millenial karena generasi yang hidup di pergantian
milenium. Secara bersamaan di era ini teknologi digital mulai merasuk kesegala
sendi kehidupan.
Berdasarkan hasil penelitian dari Lancaster & Stillman Generasi Y dikenal
dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai
dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi
ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instans
messaging, dan media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain-lain,
sehingga dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era
internet booming. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
generasi millenial adalah generasi yang lahir diantara tahun 1980-2000 saat terjadi
kemajuan teknologi yang pesat.
b.

Karakteristik Generasi Millenial
Diketahui ada beberapa macam karakteristik dari generasi millenial yaitu:

35

Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam…, hlm. 73-84.
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1) Millenial lebih percaya user generated content (UGC) daripada informasi
searah.
2) Millenial lebih memilih ponsel dibanding TV.
3) Millenial wajib punya media sosial.
4) Millenial kurang suka membaca secara konvensional.
5) Millenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif.
6) Millenial cenderung melakukan transaksi secara cashless.
7) Millenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka.
8) Millenial memanfaatkan teknologi dan informasi.
9) Millenial cenderung lebih malas, konsumtif, dan lain-lain.
Milenial lebih percaya User Generated Content
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG)
bersama University of Barkley tahun 2011 di Amerika. Studi ini mengambil tema
American Millennials: Deciphering the

Enigma Generation. Di tahun

sebelumnya, Pew Research Center juga merilis laporan riset dengan judul
Millennials: A Potrait of Generation Next, Rahayu Aditya literature telah
merangkum dan menjelaskan pegertian user generated content (UGC) bahwa kini
sudah bukan zamannya lagi bagi generasi milenial untuk percaya pada produk
iklan atau perusahaan besar. Bisa dikatakan bahwa milenial sudah tidak percaya
lagi kepada distribusi informasi yang bersifat satu arah. Milenial jauh lebih
percaya pada user generated content (UGC) atau konten dan informasi yang
dibuat oleh perorangan. Contohnya saja ketika ingin membeli sebuah produk,
mereka tidak akan langsung membelinya hanya karena melihat iklan
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konvensional. Tapi mereka justru mencari tahu terlebih dahulu review atau
testimoni yang dilakukan oleh orang lain di internet. Mereka juga tidak akan ragu
membagikan pengalaman baik atau buruk yang mereka alami terhadap sebuah
produk agar orang lain bisa mendapatkan informasi.
Memanfaatkan Teknologi dan Informasi
Karena lahir di era kemajuan teknologi, perilaku generasi milenial sangat
bergantung pada teknologi. Mereka bergantung pada internet untuk mencari
berbagai informasi termasuk mengumpulkan informasi sebelum memutuskan
pembelian suatu produk atau menggunakan suatu jasa. Mengingat kelancaran dan
kenyamanan generasi milenial dengan teknologi dan informasi, mereka memiliki
pandangan positif tentang bagaimana teknologi dan informasi mempengaruhi
kehidupan mereka daripada generasi sebelumya.
Menurut Djoyohadikusumo pengertian teknologi sebagai bidang yang
berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan ilmu teknik atau rekayasa. Pada
dasarnya dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi
teknik dan ilmu pengetahuan dimensi. Menurut Cushing dalam buku Accounting
Information System And Business Organization, Barry E. Cushing menyatakan
bahwa informasi merupakan suatu hal yang menunjukkan hasil suatu proses
pengolahan data. Hasil pengolahan data tersebut terorganisir dan mempunyai
manfaat atau berguna bagi penerimanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan
bahwa generasi millenial sangat memanfaatkan teknologi dan informasi karena
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adanya kemajuan teknologi dan informasi dan generasi millenial dapat melakukan
aktivitas menjadi sangat mudah, instan, serta update dengan informasi terkini.
Konsumtif
Gaya hidup online sepertinya sudah menjadi bagian dari jiwa seorang
milenial. Tidak heran berbagai iklan produk barang dan jasa tidak asing bagi
milenial melalui berbagai platform media. Ajakan untuk berbelanja menggema
sejak bangun tidur, beraktivitas, hingga saat kembali ke rumah. Tidak heran
mereka menjadi konsumtif. Generasi milenial lebih konsumtif dalam artian
senang mengahabiskan uang untuk membeli suatu produk atau menggunakan jasa
yang telah disediakan. Milenial merupakan konsumen yang mendominasi pasar
saat ini. Tak heran ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku bisnis khususnya
bisnis online. Sumartono menyatakan bahwa konsep perilaku konsumtif amatlah
variatif, tetapi pengertian perilaku konsumtif adalah membeli barang atau jasa
tanpa pertimbangan rasional atau bukan atas dasar kebutuhan.
Cenderung Malas
Generasi milenial menyukai sesuatu yang bersifat instan dalam segala hal,
dalam artian tidak ingin menjadi terbebani oleh waktu dalam mencapai tujuan
yang diinginkan. Hal ini menjadi peluang bagi pebisnis khususnya yang bergerak
pada bisnis online. Dalam sistem online semuanya diterangkan secara detail
sehingga tidak membingungkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Dengan
semua kemudahan ini, tentunya semua orang menjadi terjerumus akan teknologi
yang ditawarkan dan menjadikan individu menjadi pribadi yang malas berusaha
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untuk mencapai hasil. Mengutip pendapat dari Zaqeus, rasa malas diartikan
sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau
sebaiknya dilakukan.36
3.

Trend Fashion Hijab

a.

Trend
Bagi orang yang sering berhubungan dengan fashion atau busana, kata

trend mungkin sering didengar. Misal pada kalimat trend baju wanita, trend
fashion, trend busana terbaru, trend rambut terkini, trend celana remaja dan masih
banyak lagi. Trend adalah segala sesuatu yang sedang dibicarakan, diperhatikan,
dikenakan atau dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat pada saat tertentu.

37

Contoh nyata gejala variasi musim atau trend adalah meningkatnya penggunaan
hijab kekinian, dengan adanya mode hijab pengeluaran terbaru maka tak menutup
kemungkinan jika banyak masyarakat yang beralih mode untuk tampil lebih
menarik.38
b.

Fashion
Fashion ialah gaya berpakaian yang digunakan setiap hari oleh seseorang,

baik itu dalam kehidupan sehari-harinya ataupun pada saat acara tertentu dengan
tujuan untuk menunjang penampilan. Atau definisi fashion yaitu gaya berbusana
yang populer dalam suatu budaya atau sebagai mode. Ada juga pendapat yang
36

Syarif Hidayatullah, Waris, dan Devianti, Perilaku Generasi Milenial dalam
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38
Halimar dan Yusuf, Wanita Berhijab di Kawasan Kampus (Studi Kasus Fashion Hijab
Temporer di Kalangan Mahasiswi Kampus Bina Widya Universitas Riau Kota Pekanbaru), JOM
FISIP, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, hlm. 6.
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mengatakan bahwa fashion merupakan gaya berbusana yang menentukan
penampilan dari seseorang. Kata fashion sendiri berasal dari bahasa Inggris yang
dapat diartikan sebagai mode, model, cara gaya ataupun kebiasaan. Fashion tidak
hanya berkaitan dengan gaya dalam berpakaian saja, namun berhubungan juga
dengan gaya aksesoris, kosmetik, gaya rambut dan lain-lain yang dapat
menunjang penampilan seseorang.
Menurut Karlyle “pakaian adalah perlambang dari jiwa. Pakaian tidak
dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia”.
Dengan kata lain, fashion merupakan kulit segi sosial yang mengandung pesan
dan juga cara hidup individu maupun komunitas tertentu yang menjadi bagian dari
kultur sosial. Disamping itu, fashion juga bisa menunjukkan identitas dari
pemakainya. Oleh karena itu, wajar jika banyak orang yang menjadi sangat peduli
dengan mode yang ia kenakan. Sebab hal ini dianggap bisa berdampak pada nilai
diri mereka dihadapan publik.
Barnard menyatakan bahwa dilihat dari sisi etimologi maka kata fashion
berhubungan erat dengan sebuah kata dari bahasa Latin, yaitu factio yang
memiliki arti “membuat”. Oleh karena itu, fashion merupakan sebuah aktivitas
yang sedang dilakukan oleh seseorang. Namun saat ini, tampaknya telah terjadi
penyempitan makna. Karena saat ini fashion lebih mengarah pada suatu mode
yang dipakai oleh individu atau kelompok seperti busana dan perhiasannya.
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Meskipun sebenarnya fashion memiliki definisi sebagai satu bentuk, jenis, tata
cara atau tindakan.39
c.

Hijab

1) Definisi Hijab
Perintah Allah mengenai hijab (jilbab) yang terkandung didalam AlQur’an selalu diawali dengan kata-kata wanita yang beriman, menunjukkan
betapa asasinya kedudukan hijab bagi wanita.

40

Hijab adalah busana tertutup

yang biasa digunakan oleh wanita muslim. Hijab pada dasarnya adalah pengertian
dari “penutup” secara umum seperti kain, tirai, ataupun dinding yang fungsinya
menutup aurat sehingga terhalang dari pandangan orang lain.
Penggunan hijab bagi wanita muslim merupakan bentuk dari ketaatan
mereka pada agamanya, karena dalam agama Islam seluruh wanita yang telah
baligh diwajibkan untuk berhijab. Kata hijab berasal dari bahasa Arab yaitu
hajaba yang berarti penghalang atau penutup. Pengertian hijab secara harfiah
adalah penutup secara umum, dapat diartikan sebagai kain, tirai, atupun dinding
yang mampu menghalangi pandangan seseorang dari orang lain. Penggunaan
hijab dalam agama Islam mempunyai beberapa kriteria, diantaranya adalah:
a.

Menutup seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan tangan.

b.

Menjulurkan kain kerudung hingga menutupi dada.

39
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c.

Tidak diperbolehkan memakai pakaian tipis yang memperlihatkan lekuk
tubuh wanita.

d.

Tidak berhias berlebihan.

e.

Hijab adalah penutup aurat, bukan seperti perhiasan untuk menarik perhatian
orang.
Berdasarkan penjabaran tersebut, kita lantas dapat memahami perbedaan

antara hijab dan jilbab. Hijab adalah pengertian dari pelindung atau penutup
secara umum, dapat diartikan sebagai kain yang menghalangi pandangan orang
lain. Sedangkan jilbab digunakan untuk menyebut pakaian jadi atau busana
muslim yang menutup seluruh tubuh muslimah dari ujung kepala hingga kaki,
kecuali wajah serta pergelangan kaki dan tangan. Selain kedua istilah tersebut ,
terdapat juga istilah khimar atau kerudung yang juga menjadi bagian dari tata cara
berpakaian wanita muslim. Kerudung lebih spesifik dipakai untuk mengistilahkan
kain penutup kepala yang digunakan wanita muslim untuk menutupi sebagian
kepala, leher hingga menjulur ke dada.
2) Perkembangan Hijab
Pada mulanya fashion hijab diperkenalkan oleh sebuah komunitas
muslimah, yaitu Hijabers Community yang beranggotakan 30 wanita muslim
berjilbab di Jakarta pertengahan tahun 2010. Tujuan didirikannya komunitas ini
yaitu untuk menghimpun muslimah dalam satu komunitas, dan mendakwahkan
penggunaan hijab. Konsep hijab yang digagas oleh anggota komunitas ini adalah
berhijab modis tetapi tetap sesuai syariat agama Islam. Gaya hijab yang mereka
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kenakan dibentuk sedemikian rupa agar mampu mengesankan muslimah yang
modern dan fashionable.
Berawal dari gaya berhijab yang di kampanyekan komunitas tersebut,
penggunaan fashion hijab kemudian berkembang pesat dan begitu digemari oleh
muslimah Indonesia. Konsep hijab yang diusung fashion hijab adalah berhijab
modis mengikuti perkembangan fashion. Dengan demikian berhijab tak lagi
sesederhana gaya konvensional, namun lebih dinamis disesuaikan dengan
perkembangan dunia fashion. Hal ini menyebabkan muslimah cenderung belanja
segala artefak fashion terbaru, dan berarti mengarah pada kegiatan pemborosan.
Mereka bersedia melakukan hal tersebut demi mendapatkan tanda muslimah yang
mapan dan fashionable.
Hijab konvensional telah terkesan kolot, tidak fleksibel dan telah
ketinggalan jaman, sehingga para fashionista muslim tersebut seakan berusaha
menghilangkan kesan kuno dengan terus belanja segala artefak mode terbaru dan
memadukannya dengan hijab yang mereka kenakan. Beberapa faktor tersebut
menjadi sebuah gambaran jelas bahwa dengan perkembangan fashion hijab,
muslimah kini semakin konsumtif. Hijab yang merupakan tuntutan agama
sepatutnya jauh dari segala pengaruh material keduaniawian, namun ketika dipadu
dengan fashion malahan semakin mengarahkan muslimah pada penikmatan
duniawi. Hijab terbaru yang menjadi trend akan sangat laris, menggantikan gaya
hijab yang sebelumnya. Padahal yang perlu kembali di garis bawahi, fungsi semua
hijab sebenarnya adalah sama, yaitu sebagai penutup tubuh muslimah dan
menjadi penghalang dari pandangan mereka yang bukan muhrim.
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Para hijaber ini juga menyatakan bahwa pemilihan dan pembelian hijab
cenderung mengacu pada fashion hijab terbaru yang ditampilkan oleh para model
atau pesinetron di berbagai media massa. Demikian dilakukan karena tanda
muslimah modern, mapan, dan fashionable yang mampu tercermin lewat hijab
yang dikenakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Baudrillard yang dikutip Ritzer
bahwa “…analisis sebenarnya tentang logika sosial konsumsi tidak akan terfokus
pada pemanfaatan nilai guna barang jasa oleh individu, namun terfokus pada
produksi dan manipulasi sejumlah penanda sosial”.41
3) Jenis hijab
Jenis-jenis hijab untuk fashion muslim antara lain:
a)

Hijab segi empat, hijab ini banyak macamnya mulai dari segi empat ima
scraft, segi empat paris polos, segi empat paris motif, segi empat
monochrome, segi empat rawis, segi empat silko hingga segi empat satin.

b) Hijab segi tiga, hijab ini memang di buat khusus dengan bentuk segitiga
sehingga umumnya memiliki bandana berupa list yang memberikan kesan
mewah.
c)

Hijab bergo, hijab bergo hadir dengan spon berbentuk setengah lingkaran di
bagian atasnya yang bertujuan membentuk bagian atas hijab sehingga lebih
rapi ketika dipakai.

41
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d) Hijab pashmina, adalah hijab dengan bentuk mirip jilbab segi empat, yakni
persegi panjang. Hijab ini begitu cocok bagi yang gemar mengreasikan
bentuk hijab.
e)

Hijab syiria, hijab ini sama dengan hijab bergo. Bedanya hijab syiria tidak
ada bantalan busa di bagian ujung kepalanya.

f)

Hijab jumbo, hijab jumbo merupakan hijab berukuran besar dengan minimal
panjang mencapai perut, biasanya disebut hijab syar’I dikarenakan menutupi
bagian dada kebawah.

g) Hijab lengan, hijab ini memiliki lengan sebagai tempat untuk tangan yang
menyambung langsung dengan hijab.
h) Hijab hoodie, memiliki hoodie atau topi sehingga dinamakan seperti itu. 42
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sepenuhnya
dan dengan

perilaku fokus

sedangkan

Islam.

Dan

sebelumnya

pada

Islam konsumsi dalam ekonomi konsumsi

IAIN Bengkulu

penelitian

perilaku
busana

busana muslim.

muslim yang dikenakan
saat

dikampus

juga

belum sepenuhnya sesuai
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Nur Khaerat Sidang, Fenomena Trend Fashion Jilbab dalam Keputusan Pembelian
Jilbab (Studi Pada Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam), Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016.
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dengan busana muslim
yang ada dalam pedoman
akademik

berpakaian

IAIN Bengkulu.44
3

Nena

Triana

2017

/ Dari hasil penelitian yang Perbedaan penelitian ini
dilakukan,

dapat yaitu pada subjek yang di

disimpulkan

bahwa teliti. Pada penelitian ini

Perilaku

perilaku konsumsi BHC subjeknya

Konsumsi

selalu up to date dalam generasi milenial FEBI

Bengkulu

hal

Hijabers

busana.

Community

faktor

(BHC)

ditinjau

perkembangan sedangkan
Serta

ada

dominan

dalam mempengaruhi

Berbusana

adalah

BHC
dari mengkonsumsi

3 penelitian

yang adalah

subjek
sebelumnya
komunitas

anggota hijabers.
dalam
busana

Perspektif

yaitu kelompok acuan,

Ekonomi Islam

motivasi

dan

pendapatan.45
4

Dola Asmita dan

Hasil

Erianjoni/ 2019

menunjukkan

penelitian Perbedaan

penelitian

bahwa yaitu penelitian ini fokus

44

Puji Lestari, Perilaku Konsumsi Busana Muslim pada Mahasiswi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Skripsi IAIN Bengkulu, 2016.
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Nena Triana, Perilaku Konsumsi Bengkulu Hijabers Community (BHC) dalam
Berbusana Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi IAIN Bengkulu, 2017.
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pola-pola

perilaku untuk

Perilaku

konsumtif

mahasiswi perilaku

konsumsi

Konsumtif

yaitu mengejar diskon di milenial

dalam

Mahasiswi dalam

mall, toko maupun di mengikuti trend fashion

Mengikuti Trend

online

Fashion Masa

gonta-ganti

shop

,

mengetahui

sering hijab. Sedangkan peneliti
pakaian, sebelumnya

Kini (Studi Kasus sering membeli baju di untuk

mengetahui

Mahasiswi

media sosial, sering pergi perilaku

Sosiologi FIS

ke

UNP)

produk

fashion

sering

membicarakan masa kini.

pusat

meneliti

konsumtif

perbelanjaan mahasiswi

dalam

dan mengikuti trend fashion

trend fashion terbaru di
dalam kelas. 46
5

Syarif

Hasil

penelitian Perbedaan penelitian ini

Hidayatullah dkk menunjukkan
/ 2018

perilaku

bahwa yaitu pada objek yang di
generasi teliti

dan

metode

milenial yang memiliki penelitian, penelitian ini
Perilaku Generasi pengaruh dominan dalam menggunakan

46

Millenial dalam

pembuatan

Menggunakan

untuk

keputusan pendekatan
menggunakan sedangkan

kualitatif
penelitian

Dola Asmita dan Erianjoni, Perilaku Konsumtif Mahasiswi dalam Mengikuti Trend
Fashion Masa Kini (Studi Kasus Mahasiswi Sosiologi FIS UNP), Jurnal Perspektif Vol. 2, No, 2,
2019.
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Aplikasi Go-

aplikasi go food adalah sebelumnya

Food

perilaku konsumtif.47

menggunakan
pendekatan kuantitatif.

G. Kerangka Pemikiran
Trend adalah segala sesuatu yang didengar, dilihat atau bahkan dikenakan
oleh mayoritas masyarakat pada waktu tertentu.48 Sedangkan fashion hijab dapat
diartikan sebagai mode dalam menggunakan hijab. 49 Trend fashion hijab yang
selalu berkembang membuat pergeseran perilaku konsumsi dimana berhijab hanya
sebagai gaya dan karena ingin trendy sehingga menyampingkan makna hijab yang
sesungguhnya dan karena hasrat ingin trendy maka perilaku konsumsi pada hijab
akan meningkat dengan mengoleksi setiap hijab keluaran terbaru yang mengarah
ke perilaku konsumsi yang berlebihan.50
Gambar 1.1 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian
Trend Fashion
Hijab
Generasi
Milenial
Perilaku
Konsumsi
47

Syarif Hidayatullah, Waris, and Devianti, “Perilaku Generasi Milenial dalam
Menggunakan Aplikasi Go-Food., Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 6, No. 2, 2018.
48
Nur Khaerat Sidang, Fenomena Trend fashion Jilbab dalam Keputusan Pembelian
Jilbab (Studi Pada Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam), Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016,
hlm. 38.
49
Sa’adatunnisa, Pengaruh Fashion Hijab Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Palangka Raya, , Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 1,
Desember 2016, hlm. 76.
50
Dian Alasta Selian dan ZA, Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Perilaku
Konsumsi Para Muslimah dalam Hal Trend Hijab Perspektif Teori Konsumsi Islam, hlm. 87.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian 17 Februari s.d 17 April 2020.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara
primer

menggunakan

paradigma

pengetahuan

berdasarkan

pandangan

konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang
secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori
atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperi orientasi politik, isu,
kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya. 51
Pendapat Strauss yang dikutip oleh Rulam Ahmadi menyatakan bahwa
penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuantemuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat
kuantifikasi lainnya. 52

51

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 28.
52
Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 39.
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,
suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa, pada masa sekarang.
Tujuan dari penitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 53
C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis
penelitian lapangan (field research). Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Adapun dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan pengamatan secara
langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari
perilaku konsumsi generasi milenial dalam mengikuti trend fashion hijab di FEBI
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat
diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh data dari dua sumber
yaitu:
1.

Data primer
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari

individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.
Dengan demikian, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dan

53

Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 54.
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observasi kepada narasumber yaitu generasi milenial (mahasiswi) FEBI UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2.

Data Sekunder
Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik

oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder yang
terdapat dalam penyusunan skripsi ini berupa data yang diperoleh dari berbagai
sumber yang berkaitan, yaitu dapat melalui buku-buku, literatur, artikel yang
didapat dari website, maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan
mampu untuk dipertanggungjawabkan.54 Adapun data sekunder dalam penelitian
ini terkait dengan pembahasan yang mengkaji secara kritis penelitian perilaku
konsumsi generasi milenial (mahasiswi FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi) dalam mengikuti trend fashion hijab .
D. Subjek/ Informan Penelitian
Subjek atau informan adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk
variabel yang dipermasalahkan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu
mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi tahun akademik 2019/2020. Teknik sampling yang digunakan adalah
nonprobability sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling
merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 55 Adapun
kriteria sampelnya yaitu mahasiswi milenial FEBI yang berpenampilan trendy dan
54

Sri Rizqiningsih, Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Hal Trend Jilbab
Perspektif Teori Konsumsi Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah Jurusan
Ekonomi Islam Angkatan 2009 IAIN Walisongo Semarang), ), Skripsi IAIN Walisongo, 2013,
hlm. 12.
55
Puji Lestari, Perilaku Konsumsi Busana Muslim Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu,Skripsi IAIN Bengkulu, 2016, hlm. 16.
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dianggap mengikuti trend fashion hijab. Mahasiswi FEBI tahun akademik
2019/2020 berjumlah 1.869 orang. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya
maka peneliti hanya mewawancarai 18 orang mahasiswi yang di anggap sudah
cukup mewakili.
E. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data sangat erat
hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah
memberi arah dan mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data.56 Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1.

Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini
dilakukan dengan mencari tahu dan mengamati bagaimana perilaku konsumsi
generasi milenial (mahasiswi FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) dalam
megikuti trend fashion hijab.
2.

Wawancara
Pengertian wawancara bisa dikategorikan sebagai percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yaitu yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(narasumber) yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Bisa juga
diartikan sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah
56

Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
ALFABETA,2017, hlm. 103.
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pertanyaan secara lisan. 57 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan
narasumber yang telah ditentukan sebelumnya yaitu generasi milenial (mahasiswi
FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
3.

Dokumentasi
Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berasal dari sumber tertulis seperti catatan arsip-arsip, buku, majalah, surat
kabar, dan sebagainya. Maka penulis menggunakan metode dokumentatif yang
berupa data-data tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
F. Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh Sugiyono analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. 58
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara tepat, sistematis,
faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat individu atau kelompok tertentu atau
daerah tertentu.
Aktivitas analisis data dalam penelitian ini antara lain:
1.

Reduksi Data

57

Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 31-33.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:Alphabeta,
2014, hlm. 90.
58
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Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan tertulis dilapangan.
2.

Penyajian Data
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau

menyajikan data dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang
paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif.
3.

Penarikan Kesimpulan
Langkah yang terakhir dilakukan adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya.

59

Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas
setelah diteliti.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pembahasan secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan, mencakup latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:Alphabeta,
2014, hlm. 252.
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BAB II dipaparkan, metode penelitian yang mencakup: pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data,
dan sistematika penulisan.
BAB III dipaparkan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian,
dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian yaitu Analisis Perilaku Konsumsi Generasi
Milenial dalam Mengikuti Trend Fashion Hijab (studi pada mahasiswi FEBI UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
BAB V penutup yang terdiri dari Kesimpulan dari penelitian yang telah
dilakukan serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil FEBI UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi
Alamat

: Jln. Arif Rahman Hakim No. 1 Telanaipura Jambi 36122

Telp/Fax

: (0741) 583183-564118

Webisite

: febi.uinjambi.ac.id

B. Latar Belakang FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Lahirnya Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
tidak terlepas dari perkembangan Agama Islam dan lembaga pendidikan Islam di
Provinsi Jambi. Didorong oleh hasrat masyarakat dan ulama Jambi, setelah
memperhatikan

banyaknya

lembaga

yang

mengeluarkan

tamatan/lulusan

madrasah/sekolah agama tingkat atas di Jambi, maka diadakanlah Kongres Ulama
Jambi pada tahun 1957, yang melahirkan suatu keputusan bahwa di Jambi segera
didirikan Perguruan tinggi. Pada tanggal 29 September 1960 didirikanlah
Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam Al-Hikmah di bawah naungan
Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 35 tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor : 23 tahun 2013, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
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dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/1040/M.PANRB/03/2015, tanggal 26 Maret
2015, Hal : Usulan Pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah salah satu fakultas dari lima
fakultas yang ada dilingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari jurusan yang siap
menggodok dan meluluskan para sarjana yang memiliki keunggulan kompetitif
dalam persaingan global di bidang Ekonomi Islam secara umum. Adapun jurusan
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada awalnya hanya terdiri dari : Ekonomi
Syariah (ES) dan D3 Perbankan Syariah, namun pada tanggal 5 Januari 2017
jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bertambah 2 jurusan yaitu :
Akuntansi Syariah (AKS) dan Manajemen Keuangan Syariah (MKS).
C. Visi dan Misi FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Visi : Program Studi pembaharu, unggul, responsif, dan Islami dalam pengkajian
dan penerapan ilmu ekonomi dan bisnis Islam.
Misi:
1.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu ekonomi
dan bisnis Islam yang berorientasi pada kemampuan profesionalisme,
kebenaran akademis, akuntabilitas, humanis dan berdaya saing.

2.

Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam yang
berbasis pada pemahaman teori, landasan hukum dan nilai-nilai Islam, serta
penguasaan dan pemanfaatan IPTEK sebagai inovasi, kreativitas, dan
berdayaguna dalam pengembangan dan dasar penerapan keilmuan.
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3.

Melaksanakan pelatihan dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan
ketersediaan sumber daya insani yang berintegritas, berkemampuan dan
berketerampilan.

4.

Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa,
bernegara melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi.

5.

Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun luar
negeri yang dilakukan secara produktif dalam raangka meningkatkan
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

6.

Mengimplementasikan nilai, prinsip dan etika Islam dalam bidang pendidikan
dan pengajaran, penelitian, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat.

D. Tujuan FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
1.

Menghasilkan sarjana ekonomi dan bisnis Islam yang mempunyai kapasitas
keilmuan dan keahlian serta berkarakter Islami sehingga mampu bersaing
secaara global.

2.

Menghasilkan sarjana ekonomi dan bisnis Islam yang profesional,
akuntabilitas, humanis, kreatif, progresif serta memiliki kecakapan manajerial
dan entrepreneurship.

3.

Menghasilkan sarjana ekonomi dan bisnis Islam yang mampu mengeksplorasi
Al-qur’an dan Sunnah, untuk merumuskan dan mengembangkan konsep teori
dan nilai filosofi ilmu ekonomi Islam.

4.

Menghasilkan sarjana ekonomi dan bisnis Islam yang mampu mendesain
proto-type sistem ekonomi, perbankan dan bisnis yang berbasis Islam.
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5.

Menghasilkan

sarjana

ekonomi

dan

bisnis

Islam

yang

mampu

mentransformasikan konsep-konsep ekonomi dan bisnis Islam kepada semua
pihak.
6.

Membangun jaringan yang kokoh dan besinergi dengan berbagai pihak dalam
rangka pengembangan keilmuan dan kemasyarakatan.

E. Strategi FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi diimplementasikan dengan strategi-strategi sebagai
berikut.
1.

Mengembangkan jurusan/program studi dan konsentrasi sesuai ketentuan
yang berlaku di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

2.

Mengembangkan Program Studi major atau kompetensi pokok dan Program
Studi minor sebagai kompetansi tambahan.

3.

Menetapkan isi pembahasan setiap mata kuliah atas 6 kandungan, yaitu: (1)
Philosopchial Content, (2) Historial Content, (3) Theoritical Content, (4) Case
Content, (5) Practical Content, dan (6) Ethics and Islamic Content.

4.

Memperbanyak literatur yang membantu mahasiswa mendalami ilmu-ilmu
dasar dan keislaman secara memadai dan mendorong penyusunan berbagai
modul yang relevan.

5.

Menstimulus potensi entrepreneurship melalui berpikir observatif, kreatif,
dan inovatif melalui diskusi, studi kasus, simulasi, penelitian ilmiah secara
terstruktur dan berkesinambungan.
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6.

Mengembangkan keterampilan (skill), komunikasi baik verbal atau tulisan
serta penguasaan penggunaan teknologi informasi.

7.

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas yang dapat meluluskan
mahasiswa selama 4 tahun dengan batas maksimal penyelesaian selama 5
tahun (10 semester). Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bertempat di
kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

F. Program Studi FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
1.

Ekonomi Syariah (ES)

2.

Perbankan Syariah (PBS)

3.

Akuntansi Syariah (AKS)

4.

Manajemen Keuangan Syariah (MKS)

G. Struktur Organisasi FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
1.

Pimpinan Fakultas

a.

Dekan

: Dr. A.A. Miftah, M.Ag

b.

Wakil Dekan I

: Dr. Rafidah, S.E., M.E.I

c.

Wakil Dekan II

: Dr. Novi Mubyarto, S.E., M.E

d.

Wakil Dekan III : Dr. Sucipto, M.A

2.

Pimpinan Jurusan

a.

Jurusan Ekonomi Syariah (ES)
Ketua

: Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si

Sekretaris : M. Yunus, M.Si
b.

Jurusan Perbankan Syariah (PBS)
Ketua

: Bambang Kurniawan, S,P., M.E
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Plt. Sekretaris: Muhammad Subhan, S.Ag., M.E
c.

Jurusan Akuntansi Syariah (AKS)
Ketua

: Mellya Embun Baining, S.E., M.E.I

Plt. Sekretaris: Erwin Saputra Siregar, S.EI., M.E
d.

Jurusan Manajemen Keuangan Syariah (MKS)
Ketua

: Efni Anita, M.E.Sy

Sekretaris : Ahmad Syahrizal, M.E
3.

Pimpinan Administrasi
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H. Data Mahasiswa FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019/2020
Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa FEBI Tahun Akademik 2019/2020
Jenis Kelamin
No.

Jurusan

Jumlah
L

P

1

Akuntansi Syariah

99

246

345

2

Ekonomi Syariah

856

1.223

2.079

3

MKS

111

191

302

4

Perbankan Syariah

122

209

331

Jumlah

1.188

1.869

3.057

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Perilaku konsumsi generasi milenial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend fashion
hijab
Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa dalam
memenuhi kebutuhan hidup. Perilaku konsumsi masing-masing orang berkaitan
dari sikap lingkungan hidup dan cara hidupnya serta pendapatan. Tujuan
seseorang melakukan konsumsi ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup,
mengurangi nilai barang atau jasa dan memperoleh kepuasan.60
Konsumsi dalam Islam memiliki batasan yang harus diperhatikan selain
halal yaitu tidak berlebih-lebihan. Dalam membelanjakan harta terutama dalam
berkonsumsi harus dilakukan secara wajar, karena Allah SWT tidak menyukai
sikap mubazir. 61 Perilaku konsumen muslim yang harus diperhatikan diantaranya
penggunaan barang-barang yang bersih, baik, dan bermanfaat, kewajaran dalam
membelanjakan harta, sikap sederhana dan adil, sikap kemurahan hati dan
moralitas yang tinggi, serta mendahulukan kebutuhan yang lebih prioritas.62
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Aldila Septiana, Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam, Dinar : Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Islam Vol. 2, No. 1,2015 hlm. 5.
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Yolanda Hani Putriani dan Shofawati, Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa
Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau dari TIngkat Religiusitas,
JESTT Vol. 2 No 7, Juli 2015, hlm. 571.
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Yolanda Hani Putriani dan Shofawati, Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa
Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau dari TIngkat Religiusitas,
JESTT Vol. 2 No 7, Juli 2015, hlm. 573.
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Saat ini perubahan gaya hidup yang konsumtif sangat terlihat pada
generasi modern atau yang biasa disebut dengan generasi milenial. Generasi
milenial merupakan generasi modern yang hidup di pergantian milenium.
Generasi milenial lahir sekitar tahun 1980 sampai 2000. Kisaran usia tersebut
sesuai dengan usia mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan
tinggi yaitu sekitar 19-34 tahun. 63 Perilaku konsumtif ialah perilaku yang
membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan berlebih-lebihan.
Perilaku ini berhubungan dengan hidup yang tabdzir dan isyraf, dan ini tidak
dibenarkan dalam ekonomi Islam. 64
Perilaku-perilaku yang selalu mengikuti trend fashion, cenderung
menimbulkan pola konsumsi yang berlebihan. Fashion selalu mengalami
perkembangan setiap saat, termasuk hijab. Hal tersebut akan menyebabkan rasa
tidak puas dengan apa yang telah dimiliki, dan mendorong untuk selalu
mengkonsumsinya karena takut ketinggalan zaman. 65
Dari penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan informan di
FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada kurun waktu bulan Februari 2020
sampai April 2020, mengenai perilaku konsumsi generasi milenial dalam
mengikuti trend fashion hijab diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban
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Syarif Hidayatullah, Waris, dan Devianti, Perilaku Generasi Milenial dalam
Menggunakan Aplikasi Go-Food, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 6, No. 2, 2018,
hlm. 240.
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Desember 2016, hlm. 77.
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(Sebuah Telaah Teori Konsumsi Islam), Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah 13,2017, hlm. 254.
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satu dengan lainnya. Karena itu peneliti hanya mencantumkan beberapa hasil
wawancara pada setiap pertanyaan yang dianggap sudah mewakili. Berikut adalah
hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:
1.

Membeli hijab demi tampil trendy (tidak ketinggalan zaman)
Bagi kalangan muslim saat ini, pakaian dan hijab tidak hanya menjadi

pernyataan identitas religious keislaman seseorang saja, tetapi juga ungkapan
kemodernan sikap dan gaya hidup sebagai muslim yang trendy dan selalu
mengikuti perkembangan fashion. 66 Mereka tidak segan-segan untuk membeli
barang yang menarik dan mengikuti trend yang sedang berkembang, karena jika
tidak mereka akan dianggap kuno, kurang gaul dan tidak trendy. Akibatnya
mereka tidak memperhatikan kebutuhannya ketika membeli barang, mereka
cenderung membeli barang yang mereka inginkan secara berlebihan dan tidak
wajar.67
Dari wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil sebanyak 83% (15 dari
18 orang) generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengakui
membeli hijab demi mengikuti trend supaya tidak ketinggalan zaman. Berikut
hasil wawancara dengan beberapa informan:
Sutia Hartati (21 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 8:
Saya suka mengikuti trend hijab, karena kita kan sekarang melihat model hijab
kekinian, jadi masa iya kita masih pakai hijab zaman dulu kan sekarang udah
ngetrend yang baru.68
66

Sinung Utami Hasri Habsari, Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer, Jurnal
PPKM II ,2015, hlm. 131.
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Fashion Masa Kini (Studi Kasus Mahasiswi Sosiologi FIS UNP), Jurnal Perspektif Vol. 2, No, 2,
2019, hlm. 94.
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Menurut Yumi Azira (22 tahun) mahasiswi Perbankan Syariah semester 6:
Saya suka mengikuti trend hijab supaya tidak ketinggalan zaman, apalagi
sekarang kan trendnya banyak yang bagus-bagus hijabnya, jadi kalau ada model
baru suka aja gitu.69
Menurut Umi Salamah (21 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8:
Saya suka mengikuti trend hijab, karna suka aja gitu menambah kepercayaan diri
supaya ga ketinggalan zaman.70
2.

Membeli hijab berdasarkan pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat)
Wanita mempunyai kemampuan membeli yang sangat tinggi, wanita

cenderung ketika melihat barang yang dianggap bagus dan menarik apalagi
barang tersebut ada diskon dari pihak toko sehingga timbulnya hasrat untuk
memiliki barang yang mereka lihat. 71 Seseorang yang membeli sebuah barang
melainkan bukan karena kebutuhan namun karena untuk kesenangan sendiri,
seringkali menyebabkan seseorang boros yang dikenal dengan istilah perilaku
konsumtif atau konsumerisme.72
Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebanyak 83% (15 dari 18 orang)
generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membeli hijab
berdasarkan pertimbangan harga. Berikut hasil wawancara dengan beberapa
informan:
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70

56

Menurut Sutia Hartati (21 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8:
Saya selalu mempertimbangkan harganya karena kan kita mahasiswa jadi maunya
itu yang bagus tapi murah gitu, kalau diskonnya besar itu nomor satulah.73
Menurut Ratna Juwita (22 tahun) mahasiswi jurusan Perbankan Syariah
semester 6:
Saya beli hijab atas pertimbangan harga, saya suka aja yang murah, apalagi kalau
ada diskon bisa lebih murah, jadi bisa dapat banyak hehe.74
Anggri Famel Yani (20 tahun) mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah
semester 6:
Saya suka diskon, kalau lagi ada promo kan enak bisa beli banyak hehe.75
3.

Membeli hijab karena kebiasaan belanja setiap bulan
Belanja merupakan suatu konsep yang menunjukkan sikap untuk

mendapatkan barang yang menjadi keperluan sehari-hari dengan jalan
menukarkan uang sebagai pengganti barang tersebut, namun konsep belanja
sekarang ini telah berkembang menjadi sebuah cerminan gaya hidup dikalangan
masyarakat. Belanja merupakan gaya hidup yang menjadi kegemaran oleh
sejumlah orang. 76 Perilaku generasi milenial dalam berbelanja sebagian besar
tidak lain ingin memperoleh kepuasan tersendiri dengan membeli barang yang
diinginkannya serta rasa kepuasannya.
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Dari wawancara yang dilakukan, sebagian besar generasi milenial FEBI
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membeli hijab karena kebiasaan belanja
setiap bulan. Rata-rata mereka berbelanja 2-4 kali dalam sebulan, bahkan ada juga
yang berbelanja hingga 7 kali dalam sebulan. Serta mereka membeli hijab
minimal 1 kali dan maksimal 5 kali dalam setiap bulannya. Sebanyak 44% (8 dari
18 orang) informan telah menyiapkan anggaran khusus untuk berbelanja setiap
bulannya. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan:
Jannah Ristia Ningsih (20 tahun) mahasisiwi jurusan Ekonomi Syariah
semester 6 :
Ya saya ada anggaran khusus untuk belanja, dalam sebulan anggarannya Rp.
300.000. 77

Menurut Rani Widia Sari (22 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8:
Saya ada anggaran khusus untuk belanja setiap bulannya, Rp.500.000 udah saya
anggarkan untuk membatasi pengeluaran lainnya. 78

4.

Membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model, dan motif)
Jenis model hijab sekarang semakin beragam dengan corak,motif, model,

warna yang elegan, dan aksesoris yang mendukungnya menjadi daya tarik yang
menarik perhatian orang disekitarnya. 79 Dari hasil wawancara, sebanyak 61% (11
dari 18 orang) generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
77

Jannah Ristia Ningsih, Wawancara, 24 Februari 2020.
Rani Widia Sari, Wawancara, 25 Februari 2020.
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mengakui membeli hijab karena warna, model atau motif yang menarik
perhatiannya. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan:
Dewi Anggraini (23 tahun) mahasisiwi jurusan Ekonomi Syariah semester
8:
Saya suka kalau model-model baru, motif-motif yang bagus dan warna-warna
yang lucu gitu saya beli, kaya warna yang nude gitu. 80
Menurut Rani Widia Sari (22 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8:
Saya suka beli hijab karena warna dan modelnya, suka aja setiap ada trend baru.81
Menurut Hilda Farehah (19 tahun) mahasiswi jurusan Perbankan Syariah
semester 6:
Saya beli hijab karena suka sama warna, motif dan modelnya gitu, jadi kalau ada
yang baru terus suka langsung beli. 82
5.

Membeli hijab untuk koleksi dan tampil beda setiap harinya
Gaya hidup wanita zaman sekarang beraneka ragam, dimulai dengan

berpenampilan seperti penggunaan pernak pernik tas, sepatu, aksesoris yang
berlebihan dan cara berpakaian yang sering gonta-ganti. Hal ini membuat mereka
selalu membeli barang secara berlebihan sehingga menyebabkan tingginya tingkat
konsumsi. 83 Kebanyakan wanita membeli suatu barang hanya karena keinginan
semata, bukan karena kebutuhan. Kemudian tanpa disadari barang-barang tersebut
menumpuk dan tidak terpakai. Islam tidak melarang seorang muslim untuk
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membelanjakan hartanya dengan apa yang mereka sukai, namun Islam
mengajarkan umat manusia untuk tidak boros dan mubazir. 84
Dalam hal trend fashion hijab, sebagian besar informan sebanyak 78% (14
dari 18 orang) generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
mengatakan membeli hijab demi menjaga penampilan, agar bisa tampil berbeda
setiap harinya dan untuk menambah koleksi hijab. Berikut hasil wawancara
dengan beberapa informan:
Umi Salamah (21 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 8:
Saya membeli hijab karena produk-produk hijab kan modelnya berbeda-beda, jadi
kita bisa tampil berbeda setiap harinya gitu. 85
Menurut Winta Sari (19 tahun) mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah
semester 6 :
Saya beli hijab itu karena suka aja, gimana ya misalnya banyak modelnya tuh jadi
lebih banyak koleksi gitu .86

Menurut Anggri Famel Yani (21 tahun) mahasiswi jurusan Akuntansi
Syariah semester 6:
Saya beli hijab biar enak aja dilihat kalau kita punya banyak hijab, kan bisa gantiganti menyesuaikan pakaiannya.87
6.

Membeli hijab bermerk agar menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi
Setiap mahasiswi memiliki kriteria masing-masing dalam bepakaian dan

berhijab, sehingga membuat rasa percaya diri yang tinggi. Dari hasil wawancara,
beberapa generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
84
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berpendapat bahwa dengan membeli hijab bermerk, maka akan menimbulkan rasa
percaya diri yang tinggi, sebanyak 11% (2 dari 18 orang) menyukai membeli hijab
yang bermerk, 22% (4 dari 18 orang) menyukai hijab bermerk, namun tidak selalu
membeli yang bermerk, dan 77% (14 dari 18 orang) tidak mempermasalahkan
merk hijab. Berikut hasil dari wawancara dengan beberapa informan:
Dewi Anggraini (23 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester
8:
Saya suka aja beli yang bermerk biar ngga gengsi memakainya. 88
Menurut Jannah Ristia Ningsih (20 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi
Syariah semester 6 :
Ya kadang saya suka beli hijab yang bermerk, supaya lebih percaya diri. 89
Menurut Nurul Fisyahrin (22 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8:
Saya tidak selalu beli yang bermerk, tapi kalau beli yang bermerk seneng aja
soalnya mahal gitu jadi lebih percaya diri.90
Berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau dalam pengeluaran untuk
hal-hal yang tidak perlu serta dalam keinginan semata disebut kemewahan. Biaya
kemewahan biasanya lebih besar dari daripada keuntungan yang diperoleh
seseorang dari hasil kesenangan tersebut. Ajaran Islam bertujuan untuk
mengingatkan umat manusia untuk membelanjakan harta mereka sesuai
kemampuan mereka. 91
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7.

Pernah berhutang dalam membeli hijab
Saat ini hijab tidak hanya menjadi kewajiban bagi wanita muslim, akan

tetapi hijab juga menjadi trend yang digemari oleh para wanita muslim. 92 Dengan
model hijab yang terus berkembang maka sudah tentu mahasiswi milenial
memiliki keinginan untuk membeli apabila ada model hijab terbaru. Dari hasil
wawancara, sebanyak 11% (2 dari 18 orang) generasi milenial FEBI UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi mengaku pernah berhutang dalam membeli hijab. Berikut
hasil wawancara bersama informan:
Anggri Famel Yani (20 tahun) mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah
semester 6:
Saya pernah sekali berhutang untuk beli hijab hehe, waktu itu mau beli hijab tapi
uangnya lagi ga ada.93
Menurut Ratna Juwita (22 tahun) mahasiswi jurusan Perbankan Syariah
semester 6 :
Saya pernah berhutang buat beli hijab, karena uangnya belum ada pas mau beli di
online shop, tapi uangnya belum ada karena belum dapat kiriman.94
8.

Membeli hijab karena model yang mengiklankan
Media massa memiliki peran penting dalam mempopulerkan trend busana

muslim dan hijab yang berkembang melalui pemodelan yang diperagakan oleh
artis hingga pejabat tinggi. 95 Hal itu membuat kaum muslim berusaha mengikuti
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gaya

tersebut sebagai upaya mengikuti trend yang sedang populer dan

mengimitasikan diri dengan artis tersebut. 96
Dari hasil wawancara, sebanyak 61% (11 dari 18 orang) generasi milenial
FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengatakan bahwa model iklan hijab
ikut mempengaruhi keinginan membeli hijab. Sedangkan yang lainnya
mengatakan mereka membeli hijab bukan atas model yang mengiklankan,
melainkan jika mereka tertarik pada hijabnya saja. Berikut hasil wawancara
dengan beberapa informan:
Siti Zakia (20 tahun) mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan Syariah
semester 4:
Saya terkadang beli karena modelnya juga, contohnya kaya hijab yang di pakai
Ria Ricis, saya suka terus hijabnya yang anti air gitu, jadi tertarik buat beli.97
Menurut Susna Weli (19 tahun) mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan
Syariah semester 4 :
Saya beli hijab juga karena model yang mengiklankan, apalagi kan kalau ada artis
yang mengiklankan kaya jadi trend gitu, jadi di ikuti.98
Menurut Nurul Fisyahrin (22 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8 :
Iya saya suka beli hijab karena modelnya juga, kaya artis Claudia Cintya Bella. 99
9.

Membeli hijab karena suka berbelanja secara online
Fenomena online shopping menjadi realitas yang banyak dibicarakan

beberapa tahun terakhir. Online shopping yaitu berbelanja melalui aplikasi yang
96
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terdapat pada gadget tanpa harus bepergian ke pusat perbelanjaan. Penawaran
menarik yang diberikan oleh online shop seiring berjalannya waktu akan
membentuk suatu gaya hidup yang konsumtif bagi para penikmatnya. 100
Dari hasil wawancara, didapatkan hasil sebanyak 50% (9 dari 18 orang)
generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sering berbelanja
hijab secara online. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan:
Sutia Hartati (21 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 8:
Ya saya sering banget beli hijab secara online, karena di online shop itu kan
banyak model terbaru, dibanding nyari langsung.101
Menurut Anggri Famel Yani (20 tahun) mahasiswi jurusan Akuntansi
Syariah semester 4:
Saya sering beli secara online, soalnya enak tinggal pilih-pilih kemudian pesan,
udah datang kerumah hehe.102
Menurut Susna Weli (19 tahun) mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan
Syariah semester 4:
Saya sering belanja hijab secara online, soalnya lebih murah dan transaksinya
lebih mudah.103
B. Analisis Perilaku konsumsi generasi milenial Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend fashion
hijab berdasarkan prinsip konsumsi Islam
1.

Prinsip keadilan
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Dalam Al-Qur’an perintah adil sering dikaitkan dengan taqwa, karena
keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga tidak bisa dipisahkan.
Seseorang tidak bisa dikatakan taqwa jika tidak adil, begitu juga ia tidak bisa
dikatakan adil jika tidak taqwa. Karena sikap adil tidak sekedar membagi suatu
secara kuantitatif dan kualitatif. Akan tetapi juga bermakna tindakan yang sesuai
dengan kehendak (hukum) Allah. Adapun keterkaitan makna substansi keduanya
adalah bahwa taqwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi
larangannya, sedang adil yaitu melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan
hukum Allah. Maka menjalankan prinsip keadilan dalam konsumsi artinya selalu
menjaga diri untuk melakukan kegiatan konsumsi yang sesuai dengan aturanaturan Allah. Seperti menghindari hal-hal yang diharamkan, baik haram secara zat
(materi) nya, maupun haram secara cara dan proses memperolehnya. 104
Prinsip adil dalam berhijab yaitu dengan mengenakan hijab sesuai dengan
kriteria syariah Islam. Generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi dalam berhijab masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan.
Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara yang dilakukan, yaitu diperoleh hasil
sebanyak 66% (12 dari 18 orang) generasi milenial FEBI dalam berhijab masih
belum terlalu memperhatikan kesyariahannya. Berikut hasil wawancara dengan
beberapa informan:
Detia Safitri (21 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 8:
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Hmm ga juga sih, saya menyesuaikan tempat aja, sehari-harinya kaya ke kampus
saya masih suka gaya busana dan hijab yang lagi trend, kalau ke pengajian gitu
baru pakai hijab yang syar’i.105

Menurut Rani Widia Sari (22 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8 :
Ngga juga, saya masih suka mengikuti gaya hijab yang lagi trend.106
Menurut Dewi Anggraini (23 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8:
Saya sehari-harinya masih suka gaya hijab yang trend, modis gitu, masih belum
sesuai syariah sih.107
Sedangkan 44% (8 dari 18 orang) mahasiswi milenial yang sudah sesuai
dengan prinsip keadilan dalam mengkonsumsi hijab yaitu:
Yosse Anjari (20 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 4:
Ya insyaallah saya dalam mengikuti trend fashion hijab tetap mempertahankan
kesyaria’ahannya dengan berhijab menutupi dada.108
Menurut Arsy Anistia Syafari (19 tahun) mahasiswi jurusan Manajemen
Keuangan Syariah semester 2 :
Saya mengikuti trend fashion hijab dengan selalu mengenakan hijab menutupi
dada, misalnya kalau pakai pasminha itu kan bisa di kreasikan namun tetap
menutupi dada. 109

2.

Prinsip Kebersihan
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Islam adalah agama yang sangat menekankan betapa pentingnya
kebersihan. Bahkan kebersihan dimasukkan dalam bagian iman (aqidah), dimana
keimanan seseorang dinilai kurang sempurna, jika tidak memperhatikan
kebersihan. Islam sangat memperhatikan kebersihan dalam konsumsi, pakaian,
dan tempat tinggal. Bahkan tidak hanya kebersihan semata tetapi juga keindahan.
Karena dampak dari tidak bersih dapat membahayakan keselamatan manusia.
Dengan menjaga kebersihan maka akan terjaga makanan, pakaian dan tempat
tinggal dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. 110 Dalam hal hijab,
sebagai umat muslim tentunya dalam mengkonsumsi hijab harus memperhatikan
kebersihan hijab tersebut sebelum memakainya, memastikan hijab yang dipakai
tidak kotor ataupun terkena najis. Generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi dalam mengkonsumsi busana muslim 94% (17 dari 18 orang)
sudah sesuai dengan prinsip kebersihan. Berikut hasil wawancara dengan
beberapa informan:
Anggri Famel Yani (20 tahun) mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah
semester 6:
Saya selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab kak, sebagai mahasiswi
kita harus berpenampilan rapi dan bersih.111

Menurut Rani Widia Sari (22 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8:
Tentunya saya selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian hijab, kalau kita
pakai yang bersih bakal lebih percaya diri, soalnya malu kalau kotor.112
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Menurut Ratna Juwita (22 tahun) mahasiswi jurusan Perbankan Syariah
semester 6:
Ya saya selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab saya, karena
menjaga kebersihan itu kan penting, kebersihan juga sebagian dari iman.113

3.

Prinsip Kesederhanaan
Kesederhanaan

artinya

tidak

berlebih-lebihan.

Pengeluaran

yang

melampaui batas (berlebih-lebihan) akan menimbulkan kemalasan, pemborosan
juga tumbuhnya industri-industri yang tidak produktif dan mewah. Pemborosan
paling tidak mengandung tiga arti. Pertama, membelanjakan harta untuk hal-hal
yang diharamkan, seperti judi, minuman keras dan lain-lain. Kedua, pengeluaran
yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal, baik didalam maupun
diluar batas kemampuan seseorang. Ketiga, pengeluaran utnuk amal saleh, tapi
diniatkan untuk ajang pamer (riya).114
Pemborosan seringkali terjadi jika individu tidak dapat mengontrol diri
dalam membeli barang. Dalam menghapus perilaku boros, Islam memerintahkan
agar memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih bermanfaat.
Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan ataupun keinginan adalah
tujuan dari aktivitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian kebutuhan itu adalah
salah satu kewajiban dalam beragama. 115 Generasi milenial FEBI UIN Sulthan
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Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti trend fashion hijab 77% (14 dari 18
orang) belum sesuai dengan prinsip kesederhanaan. Hal ini terlihat dari perilaku
konsumtif mereka terhadap trend fashion hijab. Mereka mengaku selalu suka
membeli hijab karena ingin terlihat fashionable dan tidak ingin ketinggalan trend.
Maka dari itu mereka membeli hijab 1-5 kali dalam sebulan demi menjaga
penampilan mereka. Berikut hasil wawancara dengan informan:
Dewi Anggraini (23 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester
8:
Saya suka mengikuti trend agar bisa tampil trendy dan fashionable. Saya beli
hijab dalam sebulan ya paling cuma 4 atau 5 kali. Hijab yang dipunya banyak sih,
sekitar 100, model hijabnya kira-kira ada 5 model, untuk satu warna ada pasmina,
segitiga, syar’i hmm banyak bisa sampai 5 model untuk satu warna.116

Menurut Hilda Farehah (19 tahun) mahasiswi jurusan Perbankan Syariah
semester 6 :
Saya suka mengikuti trend karena suka aja berhijab yang model terbaru supaya
tidak ketinggalan zaman, beli hijab sebulannya bisa 2-3 kali, jumlah hijab saya
punya sekitar 50 an, model hijab yang di punya kayanya 5, untuk satu warna hijab
itu kira-kira ada 3 model. 117

4.

Prinsip Kemurahan Hati
Allah dengan kemurahan-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk

umat manusia. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan
kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan
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maka hendaklah seorang konsumen muslim mensisihkan rezeki yang ada padanya
kemudian diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

118

Generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti
trend fashion hijab sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip kemurahan hati.
Ini ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh hasil sebanyak
94% (17 dari 18 orang) sudah sesuai. Meskipun selalu berlomba-lomba dalam
mengikuti trend fashion hijab, namun ternyata mereka tidak lupa mensisihkan
rezeki yang mereka punya kepada orang yang membutuhkan. Berikut hasil
wawancara dengan beberapa informan:
Sutia Hartati (21 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 8:
Ya tentunya saya menyumbangkan hijab kalau ada orang minta bantuan kaya
banjir gitu.119

Menurut Winta Sari (19 tahun) mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah
semester 6:
Kalau misalnya saya pulang ke kampung, terus ada yang mau hijab saya kasih,
pokoknya kalau udah kebanyakan saya kasih gitu.120
Menurut Rani Wdia Sari (22 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah
semester 8 :
Ya tentu saya kasih hijab ke orang yang lebih membutuhkan, biasanya ke
tetangga. 121
5.

Prinsip Moralitas
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Dalam prinsip moralitas, seorang konsumen muslim akan selalu terikat
hubungannya sangat kuat dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah SWT. Dimana
Islam mengjarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan
terima kasih setelah makan, berdo’a sebelum memakai pakaian, dan berdo’a
ketika memasuki rumah dan sebagainya. Dengan demikian, ia akan merasakan
kehadiran Allah ketika memenuhi kebutuhan fisiknya. Hal ini akan memberikan
efek yang luar biasa terhadap moralitas konsumen yang tercermin dari
perilakunya. 122 Generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
dalam mengikuti trend fashion hijab belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip
moralitas. Dari wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil sebanyak 38% (7
dari 18 orang) sudah sesuai dan 62% (11 dari 18 orang) belum sesuai. Maka dari
itu disimpulkan bahwa sebagian besar generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi belum sesuai dengan prinsip moralitas. Berikut hasil wawancara
dengan informan:
Yosse Anjary (20 tahun) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 4:
Alhamdulillah, saya membaca bismillah sebelum mengenakan busana dan
hijab.123
Menurut Arsy Anistia Syafari (21 tahun) mahasiswi jurusan Manajemen
Keuangan Syariah semester 2 :
Ya, saya selalu membaca basmalah sebelum memakai hijab.124

122

Akhmad Nur Zaroni, Landasan Filosofis Perilaku Konsumen dalam Perspektif
Ekonomi Islam dan Konvensional , Mazahib, Vol. 10, No. 1, 2012, hlm. 66.
123
Yosse Anjari, Wawancara, 26 Februari 2020.
124
Arsy Anisia Syafari, Wawancara, 27 Februari 2020.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang telah dikemukakan di
uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.

Perilaku

konsumsi

adalah

tindakan

yang

langsung

terlibat

dalam

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk
proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Perilaku
konsumsi generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam
mengikuti trend fashion hijab pada umumnya lebih mengutamakan keinginan
daripada kebutuhan. Hal ini terlihat dari keinginan membeli hijab karena
ingin tampil trendy (tidak ketinggalan zaman), membeli hijab berdasarkan
pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat), adanya anggaran yang
disiapkan untuk berbelanja setiap bulannya, membeli hijab karena
kemasannya menarik, membeli hijab untuk koleksi dan tampil beda setiap
harinya, adanya kepercayaan bahwa mengenakan hijab bemerk akan
menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi , pernah berhutang dalam membeli
hijab, membeli hijab karena model yang mengiklankan, dan membeli hijab
karena suka berbelanja secara online.
2.

Beberapa prinsip berkonsumsi dalam Islam antara lain prinsip keadilan,
prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip
moralitas. Perilaku konsumsi generasi milenial di FEBI UIN Sulthan Thaha
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Saifuddin Jambi berdasarkan prinsip konsumsi Islam 94% sudah sesuai
dengan prinsip kebersihan dan kemurahan hati. Namun, perilaku konsumsi
generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengikuti
trend fashion hijab 77% belum sesuai dengan prinsip keadilan, 66% belum
sesuai dengan prinsip kesederhanaan, dan 62% belum sesuai dengan prinsip
moralitas.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat
memberikan beberapa saran, yaitu:
1.

Bagi informan
Generasi milenial FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam

mengikuti trend fashion hijab hendaknya lebih bijak dalam membeli hijab,
sehingga dalam mengkonsumsi hijab tidak hanya untuk menjaga penampilan agar
terlihat trendy dan fashionable, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip
kesederhanaan yaitu tidak berlebih-lebihan dan sebelum mengenakan hijab
hendaknya membaca do’a atau basmalah terlebih dahulu untuk menjunjung
prinsip moralitas konsumsi.
2.

Untuk peneliti selanjutnya
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, bagi

peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
perilaku konsumsi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari berbagai
Fakultas , sehingga dapat diketahui perilaku konsumsi Islami seluruh mahasiswa
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

73

C. Penutup
Demikianlah Skripsi yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumsi Generasi
Milenial dalam Mengikuti Trend Fashion Hijab (Studi pada Mahasiswi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)” yang di susun
oleh peneliti. Terima kasih kepada para informan yang sudah sangat membantu
dalam menyampaikan informasi yang peneliti harapkan. Semoga dengan adanya
skripsi ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai perilaku konsumsi sesuai
dengan ajaran Islam.
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LAMPIRAN
Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden
1. Nama
2. Usia
3. Jurusan/semester
4. Waktu wawancara

:
:
:
:

B. Daftar Wawancara
1. Apa pekerjaan orang tua anda?
2. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
3. Berapa uang saku anda perbulan?
4. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua
setiap bulannya?
5. Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
6. Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
7. Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering
anda membeli hijab dalam sebulan?
8. Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
9. Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
10. Apa tujuan anda dalam mengkonsumsi hijab?
11. Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
12. Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
13. Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
14. Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
15. Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
16. Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
17. Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
18. Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
19. Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
20. Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?

21. Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang
lain?
22. Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua
aktifitas sehari-hari?
23. Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
WAWANCARA 1
Nama

: Dewi Anggraini

Usia

: 23 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/8

Waktu wawancara

: 20 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Wiraswasta.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Hmm lebih dari 10 juta.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Saya ga dikasih perbulan, saya dikasih seharinya Rp. 50.000, jadi sebulannya
kira-kira Rp. 1.500.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Iya ada, saya member Tupperware, jadi saya ada penghasilan juga
perbulannya, biasanya Rp. 1.500.000 perbulan.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Ga sering sih, kapan maunya aja. Sebulan itu kalo lagi maunya bisa sampai 4
kali.

A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ada, kira-kira Rp. 500.000 lah.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Ya tentu saya suka mengikuti trend, agar bisa tampil trendy dan fashionable.
Saya beli hijab dalam sebulan ya paling cuma 4 atau 5 kali.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Hijab yang dipunya banyak sih, sekitar 100, model hijabnya kira-kira ada 5
model, untuk satu warna ada pasmina, segitiga, syar’i hmm banyak bisa sampai
5 model untuk satu warna.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Beli hijab tergatung sih hijabnya kaya gimana dan harganya kaya gimana,
kalau biasanya beli di tempat grosir kan lebih murah, kadang kalo di Azila
yang diskon juga sih, kira-kira sampai 300.000 perbulan kalo belinya di Azila.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Tujuannya ya untuk ganti-ganti model hijab, dan untuk menutup aurat.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya, saya suka model-model baru, motif-motif yang bagus dan warna-warna
yang lucu gitu saya beli, kaya warna yang nude gitu.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Ngga juga, saya kalau suka sama hijabnya aja saya beli.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya, kalau lagi ngga ada uang ya saya beli diskon.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Tergantung sih, kalau model hijabnya bagus saya beli, kalo engga ya engga.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya biar saya terlihat fashionable.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Iya, saya suka aja beli yang bermerk biar ngga gengsi memakainya.

A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Tidak pernah, saya tidak pernah belanja online hehe.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Ngga pernah.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Kadang-kadang hehe.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya, ya ga mungkinlah kalau hijabnya kotor dipakai.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Saya memberi hijab yang udah jarang dipakai sama sepupu dan keponakan,
kadang saya sumbangkan ke panti asuhan juga.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas sehari-hari saya memakai hijab.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Saya sehari-harinya masih suka gaya hijab yang trend, modis gitu, masih
belum syariah sih hehe.

WAWANCARA 2
Nama

: Jannah Ristia Ningsih

Usia

: 20 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/6

Waktu wawancara

: 24 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Wiraswasta.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 5.000.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Perminggunya Rp. 500.000, jadi sebulannya Rp. 2.000.000 kadang hehe.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Tidak.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Hmm jarang juga, kadang 3-4 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Saya ada anggaran khusus untuk belanja, dalam sebulan anggarannya Rp.
300.000.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Suka aja supaya tidak ketinggalan jaman. Kalau beli hijab cuma 2 kali
sebulan.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Banyak kak, mungkin 50 an. Modelnya bisa sampai 5 kak dan untuk satu
warna 5 model.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : lebih dari Rp. 150.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Untuk menutup aurat, untuk mengikuti trend hehe, supaya tampil trendy.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya saya suka sama model atau warna hijab, ga tau ya karna bagus hehe kalau
lihat warna bagus suka jadi pengen beli.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?

B : Ya saya menjaga penampilan.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya, diskon lebih murah jadi seneng dapat diskon hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Tidak.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya, soalnya kan ngikutin trend.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Kadang saya suka beli hijab yang bermerk, supaya lebih percaya diri.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Hmm kadang sekali sebulan, kalo lagi mager dan ada yang bagus beli soalnya
lebih mudah belinya.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Ngga hehe.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Kadang-kadang hehe.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya kak, soalnya kalo kumel dan kotor kan malu.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Kadang ngasih ke temen kost.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Ga juga hehe.

WAWANCARA 3
Nama

: Umi Salamah

Usia

: 21 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/8

Waktu wawancara

: 24 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Wiraswasta.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Hmm dapat diperkirakan Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 perbulan.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Uang saku saya perbulan Rp. 700.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Ngga ada, cuma dari orang tua aja.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Hmm 2-3 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ngga ada anggaran.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Saya suka mengikuti trend hijab karena suka aja gitu menambah kepercayaan
diri supaya ga ketinggalan jaman. Beli hijab dapat diperkirakan 3-4 kali
perbulan.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?

B : Hmm jumlahnya 60 an, ada 6 model hijab dan untuk satu warna hijab ada
sekitar 4 model, ngga banyak.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Saya membeli hijab karena produk-produk hijab kan modelnya berbeda-beda,
jadi kita bisa tampil berbeda setiap harinya gitu.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Ya, karena model dan warnanya gitu menambah keinginan untuk membeli
hijab.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Ngga juga.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya, saya lebih mempertimbangkan harga dan diskonnya karena kalau ada
diskon kan kita bisa mengirit biaya gitu.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Iya, karena sering melihat model yang mengiklankan hijab jadi tertarik untuk
membelinya.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya, karena membeli hijab seperti pashmina atau segi empat itu bisa
menambah fashion kita.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Ngga juga, tergantung hijabnya, nyaman di pakai itu lebih bagus.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Saya sering belanja hijab secara online, karena lebih murah dan lebih mudah
gitu.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Rasanya engga hehe.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?

B : Iya.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya, harus rapi dan bersih lah.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Iya pernah.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas sehari-hari saya berhijab.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Belum sih hehe.

WAWANCARA 4
Nama

: Sutia Hartati

Usia

: 21 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/8

Waktu wawancara

: 24 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Petani karet.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Hmm sekitar Rp. 1.500.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 400.000-500.000.

A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Ada dari jualan, penghasilannya Rp. 300.000 seminggu, jadi sekitar 1.200.000
sebulan.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Hmm sering ya soalnya saya kan jualan, tapi kalau untuk pribadi sih sebulan
2 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ada, Rp. 200.000.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Saya suka mengikuti trend hijab karena kita kan sekarang melihat model hijab
kekinian, jadi masa iya kita masih pakai hijab jaman dulu kan sekarang udah
ngetrend yang baru. Kalau beli hijab sebulan mungkin sekali, tapi belinya agak
banyak, mungkin sekalinya bisa 4 atau 5.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Hmm sekitar 40 an. Modelnya ngga banyak sih mungkin 5 model, untuk satu
warna mungkin ada 3 atau 4.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Hmm kita kan sebagai mahasiwa carinya yang murah, jadi mungkin sebulan
itu ngga sampai Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Ya kan kita umat Islam, jadi wajib gitulah buat menutup aurat.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya model yang kekinian, karena melihat trend sekarang, misalnya kita suka
warnanya dan juga harus menyesuaikan baju yang dipakai.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : engga juga.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?

B : Saya selalu mempertimbangkan harganya karena kan kita mahasiswa jadi jadi
maunya itu yang bagus tapi murah gitu, kalau diskonnya besar itu nomor
satulah.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Iya karena melalui model iklan kan kita jadi tau hijab model sekarang itu kaya
gimana.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya juga, karena kita kan mahasiswa masa iya ga tau gaya atau gimana.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Engga juga.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Ya saya sering banget beli hijab secara online, karena di online shop itu kan
banyak model terbaru, dibanding nyari langsung.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Engga hehe.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Iya.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Ya pastilah harus rapi dan bersih.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Ya tentunya saya menyumbangkan hijab kalau ada orang minta bantuan kaya
banjir gitu.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Hmm iya sehari-hari juga.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Ya insyaallah.

WAWANCARA 5
Nama

: Winta Sari

Usia

: 19 Tahun

Jurusan/Semester

: Akuntansi Syariah/6

Waktu wawancara

: 25 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Kalau bapak saya petani , ibu saya IRT.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 2.000.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Uang saku saya ngga nentu sih kak, kapan habisnya aja gitu. Dalam sebulan
kira-kira Rp. 600.000 kak.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Kadang ada pemasukan tambahan dari kakak hehe, kalau uang jajan saya
habis dikasih, bisa Rp. 100.000-200.000.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Ngga nentu sih kak, biasanya 2 atau 3 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Engga
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Saya suka aja, sering beli tapi ya kalau suka aja sama modelnya hehe. Kalau
beli hijab sebulan itu bisa 3-5 kali kak.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?

B : Mungkin plus minusnya 50 an lah. Model hijabnya ada 4, untuk satu warna
hijab itu ada 3.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Dananya kurang lebih Rp. 150.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Hmm saya beli hijab itu karena suka aja, gimana ya misalnya banyak
modelnya tuh jadi lebih banyak koleksi gitu .
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya saya lebih suka ke motifnya.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Bisa jadi hehe, kalau kita pakai hijab yang itu-itu aja nanti dikira orang ga
ganti hehe.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Kadang sih kak, tergantung kalau lagi diskon beli, kalau lagi ga diskon ya beli
yang biasa-biasa aja gitu.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Iya, karena model memakainya bagus dan mengesankan gitu kak.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya biar tampil menarik hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Ngga juga.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Ngga pernah.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Ngga pernah.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Kadang-kadang sih kak hehe.

A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya, soalnya malu kalo pakai yang kotor kak.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Kalau misalnya saya pulang ke kampung terus ada yang mau hijab saya kasih,
pokoknya kalau udah kebanyakan saya kasih gitu.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua kegiatan sehari-hari.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Belum sesuai syariah sih kak hehe.

WAWANCARA 6
Nama

: Anggri Famel Yani

Usia

: 20 Tahun

Jurusan/Semester

: Akuntansi Syariah/6

Waktu wawancara

: 25 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Kalau ibu IRT, kalau ayah wiraswasta.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 2.000.000-3.000.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Sekitar Rp. 600.000.

A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Ngga ada.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : 2-3 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ngga.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Saya suka mengikuti trend hijab biar kelihatan modis. Saya beli hijab 2 kali
sebulan.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : 50 an mungkin kak, kalau modelnya ada 6 kayanya dan untuk satu warna
hijab itu ada 3 model.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Saya beli hijab itu biar enak aja dilihat kalau kita punya banyak hijab kan bisa
ganti-ganti menyesuaikan pakaiannya.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Biasanya sih model sama warna kak, kalau cocok di wajah dan punya baju
warna yang sama jadi saya beli.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Iya harus hehe, biar kita lebih percaya diri gitu.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Saya suka diskon, kalau lagi ada promo kan enak bisa beli banyak hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Ngga.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?

B : Iya biar enak dilihat sama orang hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Ngga juga.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Saya sering beli secara online, soalnya enak tinggal pilih-pilih kemudian
pesan, udah datang kerumah hehe.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Saya pernah sekali berhutang untuk beli hijab hehe, waktu itu mau beli hijab
tapi uangnya lagi ga ada.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Kadang-kadang.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya saya selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab kak, sebagai
mahasiwi kita harus berpenampilan rapi dan bersih.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Iya, biasanya ke keluarga atau tetangga.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas sehari-hari.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Belum sesuai hehe.

WAWANCARA 7
Nama

: Rani Widia Sari

Usia

: 22 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/8

Waktu wawancara

: 25 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Guru, kalau ibu IRT.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Hmm diatas Rp. 3.000.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 900.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Iya dari pekerjaan, saya bantu-bantu di TU, pengahsilannya sekitar Rp.
300.000.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Hmm 7 kali an.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Saya ada anggaran khusus untuk belanja setiap bulannya, 500.000 udah saya
anggarkan untuk membatasi pengeluaran lainnya.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Ya biar fashionable dan tidak ketinggalan zaman. Beli hijab dalam sebulan itu
5 kali an.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Jumlanya 100 lebih, ada 3 model hijab, untuk satu warna itu ada 1-2 model
hijab.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Rp. 200.000-300.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?

B : Untuk menutup aurat dan bergaya hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Hmm saya suka beli hijab karena warna dan modelnya, suka aja setiap ada
trend baru.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Untuk penampilan, biar lebih bagus dan fashionable dan lebih percaya diri.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya suka kalau ada diskon atau potongan harga itu lebih murah.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Hmm bisa jadi, kadang suka aja liat model atau artis yang pakai, tapi saya
belinya tertantung selera juga.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya biar lebih trendy.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Hmm iya, tp tidak mesti, kalau beli yang bermerk itu lebih awet dan tahan
lama, juga leih percaya diri.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Ya saya sering beli hijab di online shop gitu, karena kadang secara offline ga
ada, jadi belinya secara online.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Tidak.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Iya kadang.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Tentunya saya selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian hijab, kalau
kita pakai yang bersih bakal lebih percaya diri, soalnya malu kalau kotor.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Ya tentu saya kasih hijab ke orang yang lebih membutuhkan, biasanya ke
tetangga.

A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua kegiatan sehari-hari.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Ngga juga hehe, saya masih suka mengikuti gaya hijab yang lagi trend.

WAWANCARA 8
Nama

: Nurulfi Syahrin

Usia

: 22 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/8

Waktu wawancara

: 25 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Petani.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 500.000 ke atas.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Hmm Rp. 300.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Ada dari kakak sepupu biasanya Rp. 100.000.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : 1-2 kali sebulan.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?

B : Tidak.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Iya karena bergaya sesuai trend itu perlu, kalau beli hijab sekali sebulan.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Hmm lumayan sekitar 50 an, modelnya ada 5, dan untuk satu warna ada 3
model.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Sekitar Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Untuk bergaya supaya lebih modis.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya, saya lebih suka yang motifnya kalem dan monocrome.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Iya jelas, kita itu harus menjaga penampilan di depan orang lain, apalagi
sebagai mahasiswi itu perlu sekali.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya tentu, walaupun diskon yang penting branded gitu.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Iya saya suka beli hijab karena modelnya juga, kaya artis Claudia Cintya
Bella hehe.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya biar lebih percaya diri.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Saya tidak selalu beli yang bermerk, tapi kalau beli yang bermerk seneng aja
soalnya mahal gitu jadi lebih percaya diri.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Saya sering belanja hijab secara online, soalnya lebih murah hehe.

A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Tidak.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Iya kadang.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya jelas, soalnya malu kalau kalau kotor.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : iya ke keluarga dan sanak saudara.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Hmm belum.

WAWANCARA 9
Nama

: Nurkhairiyah

Usia

: 22 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/8

Waktu wawancara

: 25 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Wiraswasta.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?

B : Setiap bulannya kira-kira Rp. 3.000.000-5.000.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 500.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Ngga ada.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Hmm 2 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Engga.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Soalnya menarik aja ngikutin trend, yaa ngikutin zaman lah istilahnya.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Hmm banyak hehe, mungkin ada 50. Modelnya juga banyak, 5 kali ya, kalau
untuk satu warna itu 2 model.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Karena saya pakai hijab, jadi untuk koleksi juga.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Hmm modelnya, kalau ada model baru itu suka aja.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Tidak juga, pokoknya kalau suka aja gitu.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Lumayan, karena lebih murah dan terjangkau.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Tidak juga.

A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya lebih percaya diri jadinya.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Tidak juga.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Jarang.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Tidak.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Iya.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya tentu saja, karena kebersihan dan kerapian itu penting.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Biasanya ke sepupu gitu kalau hijabnya sudah ga dipakai lagi.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B :Hmm belum sesuai syariah, kadang-kadang aja menyesuaikan kegiatannya.

WAWANCARA 10
Nama

: Hidla Farehah

Usia

: 19 Tahun

Jurusan/Semester

: Perbankan Syariah/6

Waktu wawancara

: 26 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Pekerjaan orang tua saya petani.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Hmm kira-kira Rp. 2.500.000-3.000.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 1.000.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B :Iya ada dari online shop saya, biasanya seminggu itu penghasilannya Rp.
200.000-300.000.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Sebulan bisa 3-4 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Iya ada kira-kira Rp. 100.000-200.000.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Saya suka mengikuti trend karena suka aja berhijab yang model terbaru
supaya tidak ketinggalan zaman. Beli hijab sebulannya bisa 2-3 kali.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Jumlah hijab saya sekitar 50 an, model hijab yang dipunya kayanya 5, untuk
satu warna hijab itu kira-kira ada 3 model.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Sekitar Rp. 100.00-200.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Menutup aurat, kemudian untuk memperindah penampilan.

A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Saya beli hijab karena suka sama warna, motif dan modelnya gitu, jadi kalau
ada yang baru terus suka langsung beli hehe.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Demi menjaga penampilan biar sesuai trend aja.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Hmm tergantung sih, kadang beli yang diskon kadang engga juga. Kalau
diskon lebih suka sih soalnya lebih murah jadi lebih hemat hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Iya karena modelnya.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya supaya supaya lebih memperindah penampilan dan membuat kita lebih
percaya diri dengan indahnya hijab yang kita pakai.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Engga juga.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Iya sering beli hijab secara online , karena biasanya di online shop itu lebih
murah.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Tidak pernah.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Iya.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Ya tentu saja saya selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab, kalau
penampilan kita rapi dan bersih kan jadi lebih indah dan enak dipandang.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Ya ke teman.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?

B : Di semua aktifitas sehari-hari.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Ngga kak, belum hehe.

WAWANCARA 11
Nama

: Septi Putri Saldianti

Usia

: 21 Tahun

Jurusan/Semester

: Perbankan Syariah/6

Waktu wawancara

: 26 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Petani.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 2.500.000-3.000.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 1.000.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Tidak.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Hmm 2 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ada, Rp. 100.000-200.000.

A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Saya suka mengikuti trend hijab untuk menjaga penampilan biar ga
ketinggalan zaman gitu. Saya beli hijab kira-kira 1-3 kali dalam sebulan.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Jumlah hijab saat ini sekitar 100, model hijabnya ada 3, kalau untuk 1 warna
hijab itu paling cuma 2
.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Rp. 150.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Tujuan saya beli hijab tentunya untuk menutup aurat dan juga menjaga
penampilan.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Modelnya yang cantik dan motifnya juga.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Tidak juga.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Tidak juga.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Bisa jadi, kadang yang ngiklankan cantik memakainya jadi ingin beli gitu.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya biar lebih percaya diri aja kalau dilihat orang gitu hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Ngga juga, tapi kalau beli yang bermerk ya suka karena kualitas dan
bahannya gitu.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Sering karena lebih mudah.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?

B : Tidak.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Kadang-kadang.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya karena kalau kotor kan orang juga ga suka ngeliatnya, jadi malu.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Ya ke tetangga dan saudara.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Insyaallah iya.

WAWANCARA 12
Nama

: Yumi Azira

Usia

: 22 Tahun

Jurusan/Semester

: Perbankan Syariah/6

Waktu wawancara

: 26 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Petani.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 3.000.000-4.000.000.

A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 1.000.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Ada dari kakak, biasanya dalam sebulan itu dikasih 100.000-200.000.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : 2 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ada, Rp. 200.000.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Saya suka mengikuti trend hijab supaya tidak ketinggalan zaman, apalagi
sekarang kan trendnya banyak yang bagus-bagus hijabnya, jadi kalau ada
model baru suka aja gitu. Saya beli hijab 2-3 dalam sebulan.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Hijab saya ada sekitar 50 an, modelnya ada 4, dan untuk satu warna hijab itu
ada 2 model.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Hmm 150.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Untuk menutup aurat dan menjaga style atau gaya kita hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Ya saya beli kalau ada warna atau modelnya yang sesuai pakaian saya.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Iya buat jaga penampilan supaya sesuai sama pakaiannya.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Saya beli hijab atas pertimbangan harga supaya lebih irit sih kalau yang
murah hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?

B : Iya bisa jadi, karena kalau artis biasanya model hijabnya sama kualitasnya
juga bagus sih kak.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya menyesuaikan pakaiannya.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Ngga juga sih kak.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Ngga, saya lebih suka secara langsung sih.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Ngga.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Tidak hehe.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Tergantung hehe.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Ya, ke tetangga yang kurang mampu.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Hmm insyaallah, sudah menutupi dada dan tidak terawang.

WAWANCARA 13
Nama

: Yosse Anjari

Usia

: 20 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/4

Waktu wawancara

: 26 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Ayah sebagai Kasi Dinas Pariwisata, kalau ibu IRT.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Kalau ayah itu sekitar Rp. 4.000.000 perbulan.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Uang saku saya perbulan itu Rp. 700.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Ada, saya bekerja di toko roti. Pemasukannya sekitar Rp. 1.500.000 setiap
bulan.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Sering kak hehe, kalau perbulan palingan sekitar 3-4 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ada anggaran khusus, biasanya perbulan itu Rp. 500.000.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Saya suka mengikuti trend hijab, alasannya yang jelas adalah untuk
mempercantik penampilan, juga karena sekarang kan trendnya itu adalah
menutup aurat. Beli hijab kalau dalam sebulan itu 2 kali kak.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Kalau dikira-kira mungkin sekitar 50 an kak, modelnya 4, dan untuk satu
warna
cuma 2 model kak.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?

B : Setiap bulan cuma sekitar Rp. 50.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Tujuan saya karena memang kesehariannya memakai hijab kak, karena
kewajiban.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya tentu kak, soalnya untuk menyesuaikan pakaian.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Hmm menjaga penampilan yang jelas supaya lebih rapi dan menarik.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Ngga.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Hmm iya terkadang karena model yang mengiklankan.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya, yang jelasnya supaya lebih percaya diri.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Iya saya suka yang bermerk, karena kualitasnya lebih bagus kalau yang
bermerk.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Hmm jarang.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Tidak pernah.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B

: Alhamdulillah, saya membaca bismillah sebelum mengenakan busana dan
hijab.

A

: Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?

B

: Iya selalu memperhatikan kak, alasannya yang jelas lebih indah di pandang
orang, kalau kotor kan nanti kita dinilai kaya apa gitukan.

A

: Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?

B

: Ya biasanya saya kasih kalau untuk
kebakaran, dan panti asuhan juga.

bantuan-bantuan bencana seperti

A

: Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua
aktifitas sehari-hari?

B

: Di semua aktifitas.

A

: Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?

B

: Ya insyaallah saya dalam mengikuti trend fashion hijab tetap mengikuti
kesyariahannya dengan berhijab menutupi dada.

WAWANCARA 14
Nama

: Ratna Juwita

Usia

: 22 Tahun

Jurusan/Semester

: Perbankan Syariah/6

Waktu wawancara

: 27 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Petani.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Hmm sekitar Rp. 2.500.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 800.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Tidak ada.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?

B : 3 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Hmm engga.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Suka karena ingin mengikuti zaman aja kak, beli hijab kadang bisa 4 kali
sebulan hehe.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Hmm 30 an lebih, modelnya ada 3, untuk satu warna bisa 2-3 model kak.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Sekitar Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Yang pertama untuk menutup aurat, yang kedua untuk koleksi.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya model dan warna, kalau warnanya saya memang suka koleksi.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Hmm bisa jadi.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya saya suka aja kak yang murah, apalagi kalau ada diskon bisa lebih murah,
jadi bisa dapat banyak hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Engga juga.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya kak, biar lebih percaya diri.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Ngga.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Jarang sih kak, lebih sering secara langsung.

A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Hmm saya pernah berhutang buat beli hijab, karena uangnya belum ada pas
mau beli di online shop, tapi uangnya belum ada karena belum dapat kiriman.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Terkadang kak.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya biar lebih bagus, terlihat rapi dan menarik.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Iya, ke teman.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua kegiatan.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Belum hehe.

WAWANCARA 15
Nama

: Detia Safitri

Usia

: 21 Tahun

Jurusan/Semester

: Ekonomi Syariah/8

Waktu wawancara

: 27 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Wiraswasta.

A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 5.000.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 800.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Tidak ada.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Mungkin seminggu sekali, jadi sekitar 4 kali sebulan.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Tidak, kalau lagi ingin aja.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Suka karena biar terlihat fashionable. Beli hijab mungkin sekitar 4 kali hehe.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Jumlahnya 30 an mungkin, modelnya ada 3 dan untuk satu warna ada 3 model
juga.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Hmm ngga nentu, kira-kira mungkin Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Hmm untuk koleksi, untuk menutup aurat yang pasti.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya, saya belinya tergantung warna dan modelnya soalnya untuk
menyesuaikan pakaian.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Untuk jaga penampilan aja , biar lebih enak dipandang hehe.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Kadang-kadang.

A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Ngga juga.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya lebih percaya diri aja jadinya kalau penampilan kita fashionable.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Ngga juga hehe, sesuai keinginan aja kalau misalnya ada yang suka.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Hmm jarang, kalau lagi tertarik liat fotonya ya beli hehe.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Ngga pernah.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Ngga hehe.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Pastinya, biar lebih nyaman.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Iya, ke keluarga seperti sepupu.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua aktifitas.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Hmm ngga juga sih hehe, saya menyesuaikan tempat aja, sehari-harinya kaya
ke kampus masih suka gaya busana dan hijab yang lagi trend, kalau ke
pengajian gitu baru pakai hijab yang syar’i.

WAWANCARA 16
Nama

: Arsy Anistia Syafari

Usia

: 19 Tahun

Jurusan/Semester

: Manajemen Keuangan Syariah/2

Waktu wawancara

: 27 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Petani.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 2.000.000 keatas.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 1.000.000 keatas
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Ngga ada.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Hampir setiap minggu hehe, jadi sekitar 4 kali sebulan.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ngga.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Ya biar fashionable hehe. Biasanya beli hijab itu 3 kali sebulan.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Hijabnya ada 30 ke atas, modelnya ada 3 kak, untuk satu warna ada 2 model.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Rp.200.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?

B : Tujuan saya membeli hijab itu karena memang kewajiban kita sebagai
muslimah untuk menutup aurat.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Engga juga.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Iya menjaga penampilan.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya hehe biar lebih irit.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Iya, karena kalau lihat modelnya itu menarik aja.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya, biar lebih percaya diri hehe kan mengikuti perkembangan zaman.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Ngga.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Ngga.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Ngga.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Ya, saya selalu membaca basmalah sebelum memakai hijab.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Ya saya selalu memperhatikan kebersihan hijab saya, karena menjaga
kebersihan itu kan penting, kebersihan juga sebagian dari iman.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Ya, ke teman.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Di semua kegiatan sehari-hari.

A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Saya mengikuti trend dalam fashion hijab dengan selalu mengenakan hijab
menutupi dada, misalnya kalau pakai pasminha itu kan bisa di kreasikan namun
tetap menutupi dada.

WAWANCARA 17
Nama

: Siti Zaskia

Usia

: 20 Tahun

Jurusan/Semester

: Manajemen Keuangan Syariah/4

Waktu wawancara

: 27 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : Petani.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Hmm kira-kira Rp. 1.000.000-1.500.000.
A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 600.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Iya dari kakak biasanya Rp. 100.000.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : 3 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Ngga.

A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Karena suka aja dengan model-model hijab terbaru. Hmm kalau beli hijab
ngga terlalu sering, pas saya ada duit aja hehe , mungkin 1 atau 2 kali sebulan.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Jumlahnya 50 an, modelnya 4, kalau untuk satu warna ada sekitar 2.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Tujuan saya membeli hijab yang pertama untuk menutup aurat, yang kedua
untuk mempercantik diri.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya suka aja sama modelnya , kalau sesuai keinginan dan kebutuhan juga.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Iya, supaya penampilannya bagus dan menarik.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya, karena kalau murah dan diskon kan kita bisa lebih banyak dapat hijabnya
hehe.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?
B : Iya, saya terkadang beli karena modelnya juga, contohnya kaya hijab yang di
pakai ria ricis, saya suka terus hijabnya yang anti air gitu, jadi tertarik buat beli.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya biar lebih percaya diri.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Nggaa juga.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Iya, karena melalui online itu biasanya lebih murah hehe.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?

B : Tidak.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Tidak hehe.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya alasannya supaya penampilannya lebih menarik dan lebih rapi.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Tidak.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Saya sehari hari berhijab.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Belum sesuai kak hehe.

WAWANCARA 18
Nama

: Susna Weli

Usia

: 19 Tahun

Jurusan/Semester

: Manajemen Keuangan Syariah/4

Waktu wawancara

: 27 Februari 2020

Keterangan

:

A

: Peneliti

B

: Informan

A : Apa pekerjaan orang tua anda?
B : PNS.
A : Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya?
B : Rp. 2.500.000.

A : Berapa uang saku anda perbulan?
B : Rp. 1.000.000.
A : Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap
bulannya?
B : Iya ada dari kakak, biasanya Rp. 100.000.
A : Seberapa sering anda berbelanja setiap bulannya?
B : Hmm 2-3 kali.
A : Apakah anda memiliki anggaran khusus untuk berbelanja setiap bulannya?
B : Tidak.
A : Mengapa anda suka mengikuti trend dalam berhijab dan seberapa sering anda
membeli hijab dalam sebulan?
B : Suka biar lebih banyak koleksi aja. Kalau dalam sebulan belinya bisaa 2-3
kali.
A : Berapa jumlah serta model hijab yang anda miliki?
B : Hmm 50 an, model hijabnya ada 4, dan untuk satu warna hijab itu bisa sampai
3 model.
A : Berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk membeli hijab dan aksesoris
hijab setiap bulannya?
B : Rp. 100.000.
A : Apa tujuan anda dalam mengkonsusmsi hijab?
B : Untuk menutup aurat, untuk menjaga penampilan juga.
A : Apakah anda membeli hijab karena kemasannya menarik (warna, model,
motif) ?
B : Iya saya suka beli hijab karena warna, model atau motifnya, apalagi kalau ada
yang terbaru hehe.
A : Apakah anda membeli hijab demi menjaga penampilan dan gengsi?
B : Iya supaya penampilannya menarik.
A : Apakah anda membeli hijab atas pertimbangan harga atau diskon?
B : Iya kalau harganya murah kan bisa dapat banyak.
A : Apakah anda membeli hijab karena model yang mengiklankan?

B : Iya kan kalau ada artis yang mengiklankan kaya jadi trend gitu, jadi di ikuti.
A : Apakah anda membeli hijab agar terlihat fashionable?
B : Iya soalnya menambah percaya diri.
A : Apakah anda membeli hijab karena bermerk atau branded?
B : Tidak.
A : Apakah anda sering berbelanja hijab secara online?
B : Saya sering belanja hijab secara online, soalnya lebih murah dan transaksinya
lebih mudah.
A : Apakah anda pernah berhutang dalam membeli hijab?
B : Tidak pernah.
A : Apakah anda membaca do’a atau basmalah sebelum memakai busana dan
hijab?
B : Tidak hehe.
A : Apakah anda selalu memperhatikan kerapian dan kebersihan hijab anda?
B : Iya biar terlihat rapi aja.
A : Apakah anda memberi atau menyumbangkan hijab anda kepada orang lain?
B : Ya ke teman.
A : Apakah anda dalam berhijab hanya saat dikampus saja atau disemua aktifitas
sehari-hari?
B : Ya di luar kampus juga.
A : Dalam perkembangan trend saat ini, apakah anda tetap mempertahankan
kesyariahannya dalam berhijab?
B : Ya insyaallah saya mempertahankan kesyariahannya.
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