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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan mode pakaian menjadi kebutuhan bagi orang 

Indonesia, karena pakaian yang menghiasi tubuh manusia merupakan sebagian 

dari identitas diri dan menggambarkan sifat pribadi seseorang.Salah satu 

contohnya, seorang yang beragama Islam diwajibkan untuk menutupi aurat, 

terutama wanita.Batasan aurat wanita ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan 

telapak tangan hingga pergelangan tangan.Dalam ajaran Islam, wanita wajib 

menggunakan kerudung sebagai bukti keimanannya.Pada tahun 90an wanita 

masih jarang yang ingin menggunakan kerudung karena beranggapan bahwa 

mengenakan kerudung itu kuno sedangkan saat ini, kerudung telah mengalami 

perubahan fungsi dari kerudung itu sendiri. Kerudung bukan lagi berfungsi hanya 

sekedar penutup kepala namun telah menjadi identitas mode di kalangan 

masyarakat Muslim dan menjadi gaya hidup modern muslim, semakin banyak 

wanita Muslim yang tertarik menggunakan kerudung membuat kebutuhan akan 

kerudung pun meningkat dan pebisnis ikut serta dalam penyedia kebutuhan 

produk kerudung tersebut, salah satunya adalah perusahaan Rabbani. 

CV. Rabbani bergerak dibidang garmen, secara defacto berdiri 

sejak Tahun 1991 dan secara dejure Tahun 2001. Saat ini CV. Rabbani adalah 

salah satu perusahaan kerudung yang terbesar di Indonesia yang senantiasa 

dinamis dengan pertumbuhan dan perkembangan yang progresif.Core 

Businessnya berupa kerudung instan yang menjadi trend setter kerudung di 
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Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan merupakan produk yang fashionable 

dan tetap syar'i dengan mengedepankan trend dan model terkini sehingga diminati 

dari anak-anak, remaja, orang tua dengan segmentasi pasar yang beragam. 

Pada mulanya, kerudung instan diberikan nama oleh Amry Gunawan 

pemilik dari Rabbani tersebut. Kerudungyang diproduksi sendiri oleh190 penjahit 

di pabrik.Rabbani menggunakan bahan yang berkualitas baik, yaitu menggunakan 

kain dari luar negeri maupun dalam negeri. Adapun desainer modenya dikerjakan 

oleh sepuluhdesainer yang selalu melakukan riset terlebih dahulu sebelum 

mendesain kerudung, dengan menyesuaikan gaya zamansekarangnamun tidak 

menghilangkan aturan dalam Islamyaitu bentuk kerudung menutupi hingga dada 

yang menggunakan bahan kain tebal, tidak panas dan tidak ketat. Dilihat dari 

beberapa produkkerudung Rabbani tidak seperti kerudung biasa yang dihiasi 

aneka payet, tapi lebih kearah permainan motif bahan dasarnya.Model warna 

kerudung Rabbani menggunakan warna-warna konvensional seperti hitam, putih, 

abu-abu dan coklat.Adapula model dengan kombinasi warna pastel yang menarik 

seperti merah muda, biru muda, kuning krem dan yang menjadi ciri khas dari 

kerudung Rabbani adalah tertera identitas rabbani pada bagian produknya. 

Identitas yang tertera pada setiap kerudung Rabbani telah tertanam 

dibenak masyarakat sehingga memberikan kesan pada pemakainya. Dari hasil 

penelitian pada wanita yang menggunakan kerudung Rabbani menggangap bahwa 

identitas dikerudung merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena 

menggunakan produk asli dari Rabbani yang berbeda dengan kerudung instan 

lainnya dan merasa nyaman ketika menggunakannya, untuk menarik konsumen 



3 
 

 

Rabbani selalu melakukan beberapa kegiatan yaitu promosi diskon akhir tahun, 

pemilihan Miss Fire, Roadshowkeliling menggunakan mobil dan dipromosikan 

melalui media cetak, media elektronik, media online. Diakhir tahun 2014 Rabbani 

mengalami penurunan jumlah konsumen dalam waktu tiga bulan mencapai 15% 

hingga 20%,baik itu konsumen yang hanya berkunjung maupun yang membeli 

barang, hal ini memberi dampak pada masyarakat waktu itu, sehingga minat 

beliuntuk berbelanja kerudung di Rabbaniberkurang. 

Semakin banyaknya usaha kerudungyang sejenis dengan Rabbani juga 

menjadi salah satu faktordalam hal persaingan bisnis, contohnya Shaffira, Zoya, 

Sasmhira, Tunecca, Alishadan masih banyak lagi.Hal inimenimbulkan kondisi 

persaingan semakin kompetitif. Pesaing-pesaing Rabbani lebih memfokuskan 

model kerudungnya yang modern dan selalu memberikan pengajaran cara 

mengkreasikan kerudung, baik itu membuka kelas maupun kursus belajar kreasi 

kerudung, untuk itu Rabbani perlu melakukan sebuah promosi yang dapat 

memberikan kesan bahwa dengan menggunakan kerudung instan juga dapat 

tampil cantik dan percaya diri dengan kerudung praktis namun tetap syar‟i dan 

bergaya modern. Banyak cara yang dilakukan untuk memasarkan 

produknya.Salah satu caranyaadalah  dengan  menggunakan celebrity  

endorsement. Endorsement dilakukan kepada artis atau“selebgram”.  Sehingga di 

media sosial instagram banyak sekali bermunculan celebrityendorse. Menurut  

desainer muslim  dari  rumah  mode  My Ris Ulin,  Ni'mah  Makruf  dalam  artikel  

di anatranews.com, “Beberapa  tahun  yang  lalu  pengguna  hijab  bisa  dihitung  

dengan  jari  dan  mayoritas  pengguna adalah ibu-ibu. Sekarang remaja bahkan 
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anak-anak sudah menggunakan hijab sebagai satu  gaya berbusana 

tersendiri.”Inimenunjukkan  betapa  pesatnya  perkembangan  hijab  di  Indonesia  

sehingga  memunculkan  tren  baru  dalam  gaya berbusana  di  Indonesia.Rabbani 

sebagai perusahaan fashion berbusana muslim yang akhir- akhir ini semakin 

berkembang berusaha memuaskan pelanggannya dengan memberikan yang 

terbaik mulai dengan memberikan citra merek produk yang baik dengan harga 

yang terjangkau dengan promosi yang menarik. 

Keterkaitan suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak 

pengalaman untuk mengkomunikasikannya. Kemampuan dan ingatan akan sebuah 

produk yang baik merupakan salah satu cara yang efektif di dalam menjaring 

konsumen, karena konsumen dengan sadar atau tidak sadar akan memilih suatu 

produk yang memiliki Brand Image yang positif, sehingga akan menumbuhkan 

minat beli konsumen. Popularitas selebritis menjadi pembeda antar individu ini 

dengan individu lainnya sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk 

mengikuti selebritis. Kegiatan selebriti mampu mempengaruhi behavioral suatu 

individu, mulai dari cara berpakaian, cara berinteraksi dengan orang lain, dan lain-

lain. Selebriti juga dianggap informatif terhadap trend yang kemudian 

memunculkan beberapadiantaranya yang merekomendasikan produk yang mereka 

pakai kepada masyarakat melalui media sosial. 

Penelitian ini menggunakan obyek produk hijab Rabbani.Dalam 

menghadapi persaingan dengan produk hijab Rabbani lainnya, Rabbani ini 

menggunakan iklan untuk mempromosikan produknya dan didukung oleh selebriti 

sebagai endorser iklan.Tak hanya bergaya modis dan simpel, customerdapat 
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memiliki produk Rabbani yang sangat berkualitas dengan harga yang terjangkau 

dengan mengutamakan desain yang ringan dan penuh warna.Rabbani dapat 

mempertegas kecantikan penggunanya yang ditargetkan kepada wanita berusia 17 

tahun ke atas.Rabbani melakukan strategi dengan mengajak selebritis dan musisi 

menjadi endorser produknya. Dapat diambil contoh endorser Rabbani adalah 

Arafah Rianti, Peggy Melati Sukma, Fatin Shidqia Lubis merupakan nama-nama 

yang terpilih sebagai Brand Ambassador bagi produk hijabRabbani. Para Brand 

Ambassador tersebut dianggap merepresentasikan kecantikan wanita muslimah 

Indonesia, aktif, ramah, dan cantik berhijab.Selain menggunakan selebriti sebagai 

endorser, Rabbani juga melakukan kerjasama sponsorship pada film, program 

sinetron, program televisi lainnya yang membutuhkan busana muslim sebagai 

pendukung penampilan selebritis tersebut, hal ini menunjukkan bahwa celebrity 

endorser berpotensi dalam meningkatkan penjualan produk Rabbani.  

Pada tahun 2015 survei top brand terhadap busana muslim perempuan 

baru dilakukan. Pada kategori ini Rabbani masuk sebagai nominasi merek yang 

layak diperhitungkan dan bersaing dengan beberapa merek busana muslim 

lainnya. Memasuki tahun 2016 minat beli konsumen terhadap busana muslim 

sedang mengalami peningakatan. Menyikapi peningkatan minat beli masyarakat 

pada tahun 2016 tersebut Rabbani banyak mengeluarkan produk-produk baru 

dengan motif yang bermacam-macam salah satunya Rabbani mengeluarkan 

busana muslim serta scraf yang dirancang eksklusif oleh Ivan Gunawan dengan 

jumlah yang terbatas. 
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Semakin banyak penggunaan  celebrity  sebagai  endorser dalam media 

pemasaran online, diharapkan dapat mempengaruhi niat konsumen untuk membeli 

produk yang ditawarkan. Niat membeli produk juga ditentukan oleh seberapa 

wajar harga yang ditetapkan, dibandingkan dengan harga pesaing dan kualitas 

produknya. Karena itu pemasar perlu mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

penggunaan celebrity endorser  di  media online dan kewajaran harga terhadap 

niat beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik, 

kepercayaan, keahlian, dan kewajaran harga terhadap niat konsumen wanita untuk 

membeli produk melalui media online yang menggunakan dukungan dari celebrity 

endorser. 

Tabel 1.1Top Brand Award 2014 -2018 

Kategori Kerudung Bermerek 

2014 2015 2016 2017 2018 

Merek Top 

Brand 

Index 

TOP Top 

Brand 

Index 

TOP Top 

Brand 

Index 

TOP Top 

Brand 

Index 

TOP TOP 

Brand 

Index 

TOP 

Rabbani 18.8% TOP 21.3% TOP 20.5% TOP 23.5% TOP 36.0% TOP 

Zoya 13.9% TOP 15.5% TOP 18.0% TOP 20.0% TOP 26.0% TOP 

Elzatta 12.6% TOP 13.4% TOP 15.0% TOP 17.5% TOP 22.3% TOP 

Sumber:www.topbrand-award.com 

Berdasarkan dengan tabel diatas menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

pada setiap merek jilbab dengan hasil menunjukkan jilbab Elzatta pada tahun 

2014 memperoleh presntase paling rendah 12.6%. Hal ini menunjukkan bahwa 

penjualan jilbab zoya masih kalah dengan merek Rabbani dan Elzatta mungkin 

dikarenakan kurangnya startegi sehingga belum mampu menyeimbangi merek 

jilbab lainnya. Dari daftar Top Brand diatas menunjukkan bahwa Rabbani mampu 

mempertahankan eksistensinya sebagai produsen dan market leader jilbab instan 

nomer satu di Indonesia, hal ini dapat diketahui dari tahun 2014-2018 menunjukan 

http://www.topbrand-award.com/
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hasil presentase sebesar 18.8% pada tahun 2014, meningkat menjadi 21% tahun 

2015 sampai dengan tahun 2018 hasil presentase meningkat sebesar 36.0%. Data 

tersebut membuktikan bahwa merek Rabbani mengalami peningkatan jumlah 

pembelian karena Rabbani selalu mengutamakan kepuasan dan melakukan 

promosi yang baik setiap pengenalan produk barunya, Rabbani memiliki brand 

yang cukup kuat pada dunia fashion busana. 

Dari data tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : 

Pengaruh Celebrity Endorsement dan Kewajaran Harga terhadap Niat Beli dengan 

Citra Merek sebagai variabel Medisi pada produk Hijab Rabbani di Kabupaten 

Kudus. 

Tabel 1.2 

Penjualan kerudung Rabbani Tahun 2014-2018 di Kabupaten Kudus 

Tahun Pelanggan/bulan Volume Penjualan/bulan 

2014 180 18.000.000 

2015 200 20.000.000 

2016 250 25.000.000 

2017 350 35.000.000 

2018 500 50.000.000 

Sumber :Outlet Rabbani Kudus, 2018 

Berdasarkan data diatas membuktikkan bahwa pelanggan dan 

penjualanRabbani mengalami penurunan penjualan pada tahun 2014 kemudian 

pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.Fenomena ini 

menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk Rabbani.Dimana konsumen memiliki pengaruh besar mengenai 

merek dalam rangka meningkatkan ekuitas merek. 

  



8 
 

 

Tabel 1.3.Daftar Produk yang tersedia di Rabbani Kudus 

No Jenis Produk Nama Produk 

1 Kerudung Instan 1. Zahira 

2. Kalisya 

3. Browsy flower 

4. Tictac 

5. Pasmina  

2 Kerudung instan yang lagi banyak 

permintaan  

1. Versa 

2. Elyson line 

3. Tritune  

3 Kerudung instan design baru  1. GTR series 

2. Azera series 

3. GTR slash 

4. Azera hy 

5. Azera hat hy 

6. Azera gear glit 

7. Voliester  

4 Rabbani kidz 1. Kerudung 

caskokemko 

2. Smart canna 

3. Smart flowry 

4. Kemko beef 

5. Kemko didi 

6. Casko ric ver  

5 Rabbani design for school  1. R3 poly sweet 

2. New inova 

3. Altis printing  

Sumber: Store Manager 

Perkembangan bisnis yang kian kompetitif membuat Rabbani terus 

melakukan inovasi dalam produk dan pelayanan dengan mengutamakan kualitas 

citra merek menghadirkan pelayanan paripurna bagi pelanggan melalui 

kenyamanan showroom, pelayanan personal, hingga layanan pengiriman produk 

melalui website. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam bisnis 

fashion, Rabbani dituntut untuk mempertahankan konsumen dan mampu untuk 

bersaing dengan toko fashion lainnya. Pelaku industri berlomba-lomba untuk 

mengembangkan strategi bisnis mereka terutama pada strategi pemasaran agar 
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dapat mempertahankan bisnis di lingkungan bisnis yang semakin ketat.Salah satu 

caranya adalah dengan meningkatkan strategi pemasaran khususnya pada promosi 

penjualan untuk menarik banyak konsumen. 

Alasan dipilihnya CV. Rabbani khususnya di Kabupaten Kudus karena 

semua produk hijab Rabbani mempunyai kualitas yang baik dengan merek 

tertentu menawarkan keunggulannya, baik melalui kegunaan, fasilitas, kualitas 

dan sebagainya.Hal ini menjadi menarik untuk lebih diteliti dan dikaji lebih dalam 

mengenai apa yang menjadi alasan konsumen mempunyai minat beli pada 

produk-produk hijab Rabbani di Kudus maupun diluar kota seperti di Medan, 

Palembang, Semarang, Makassar, Bandung. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu 

dilakukan upaya untuk mengetahui variabel Niat Beli hijab Rabbani di Kabupaten 

Kudus.Berkerudung di kalangan mahasiswi muslim sudah menjadi salah satu cara 

melakukan ibadah yang diharuskan sebagaimana seorang muslim pada umumnya, 

selain untuk menutup aurat sesuai perintah agama juga sebagai penunjang 

penampilan seorang muslimah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga penelitian ini diberi judul 

“Analisis Pengaruh Celebrity Endorsement dan Kewajaran Harga terhadap 

Niat Beli dengan Citra Merek sebagai Variabel Mediasi pada Produk Hijab 

Rabbani di Kabupaten Kudus.”Penelitian ini akan dijalankan dan 

dikembangkan dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang mengangkat topik 

dan variabel pembahasan yang sama. 
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Yang pertama diambil dari penelitian olehNyoman Andika Bryanprabawa 

dan Taufiq Ismail (2015) mengenai “Pengaruh Celebrity Endorsement pada Media 

Sosial Instagram Terhadap Purchase Intention Pada ProdukPakaian Olahraga 

Adidas dengan Brand Image Sebagai Varibel Mediasi” dengan hasil variabel 

celebrity  endorsement  berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  brand  

image  pakaian olahraga Adidas.Variabel  celebrity  endorsement  berpengaruh 

positif dan signifikan  terhadap  purchase  intention  pada  pakaian olahraga 

Adidas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fariz Heriantodan Dr. 

SitiAisyah, SE., MS., CSRS, (2016), menyatakan bahwa Celebrity Endorsertidak 

berpengaruh signifikanterhadap purchase intention. 

Sementara hasil jurnal kedua dari penelitian yang dilakukan oleh Finna 

Anastasia Wijaya dan Sugiono Sugiharto (2015) mengenai “Pengaruh Celebrity 

Endorserment terhadap Purchase Intention dengan Brand Image sebagai Variabel 

Intervening (Studi KasusIklan Produk Perawatan Kecantikan Pond‟s).” Hasil 

penelitian yang sama dengan penelitian pertama oleh Nyoman Andika 

Bryanprabawa dan Taufiq Ismail (2015) menunjukkan bahwa variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan hanya Celebrity Endorsement, Brand 

imagedan  Purchase intention.Sedangkan penelitian yang dilakukan Adeyanju 

Apejoye (2013), menyatakan bahwa Celebrity Endorsertidak berpengaruh 

signifikanterhadap purchase intention. 

Kemudian penelitian ketiga yang dilakukan olehNi Md Mahadewi 

Indraswari M dan Komang Agus Satria Pramudana (2014) mengenai “Pengaruh 

Kredibilitas Celebrity Endorsement dan Kewajaran Harga terhadap Niat Beli 
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Konsumen pada Online Shop produk pakaian.” menunjukkan hasil penelitian 

bahwa variabel daya tarik, kepercayaan, keahlian, dan kewajaran harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. 

1.2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ruang lingkup penelitian 

ini adalah : 

a. Variabel Eksogen (Independen) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Celebrity Endorsement dan Kewajaran Harga. 

b. Variabel Endogen (Dependen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Niat Beli dan Citra Merek sebagai variabel Mediasi. 

c. Penelitian dilaksanakan mulai November 2018 di Outlet Hijab Rabbani di 

Kabupaten Kudus. 

d. Penelitian mengambil obyek Produk Hijab Rabbani dan Responden dalam 

penelitian ini adalah Pelajar wanita dan masyarakat seperti ibu-ibu 

Kabupaten Kudus yang pernah membeli dan memakaikerudung Rabbani. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya persaingan 

penjualan produk sejenis tidak hanya diluar kota saja melainkan di dalam kota pun 

sudah semakin banyak toko yang menjual produk yang sejenis yaitu kerudung. 

Peningkatan eksistensi brand yang fluktuatif juga membuat persaingan antar 

Brand kerudung muslim semakin kuat dan harga kerudung Rabbani pun masih 

terbilang cukup mahal.Begitu juga dengan kerudung Rabbani yang terus berusaha 
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untuk mempertahankan konsumen dengan memberikan citra merek yang sesuai 

dengan harapan konsumen. 

Adapunperumusan masalah yang disimpulkan di atas menimbulkan sebuah 

pertanyaan penelitian diantaranya adalah: 

a. Apakah Celebrity Endorsement berpengaruh terhadap Citra Merek produk 

Hijab Rabbani? 

b. Apakah Kewajaran Harga berpengaruh terhadap Citra Merek produk Hijab 

Rabbani? 

c. Apakah Citra Merek berpengaruh terhadap Niat Beli produk Hijab Rabbani? 

d. Apakah Celebrity Endorsement berpengaruh terhadap Niat Beli produk Hijab 

Rabbani? 

e. Apakah Kewajaran Harga berpengaruh terhadap Niat Beli produk Hijab 

Rabbani? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menguji pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Citra Merek produk Hijab 

Rabbani. 

b. Menguji pengaruh Kewajaran Harga terhadap Citra Merek produk Hijab 

Rabbani. 

c. Menguji pengaruh Citra Merek terhadap Niat Beli produk Hijab Rabbani. 

d. MengujipengaruhCelebrity Endorsementterhadap Niat Beli produk Hijab 

Rabbani. 
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e. Menguji pengaruh Kewajaran Harga terhadap Niat Beli produk Hijab 

Rabbani. 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pihak Pemasaran Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pemasar dalam 

menganalisis pengaruh celebrity endorsement dan kewajaran harga suatu 

produk terhadap niat beli konsumen serta dapat berguna dalam memberikan 

solusi efektif bagi pemecahan-pemecahan masalah pemasaran yang berkaitan 

dengan celebrity endorsement, kewajaran harga dan citra merek terhadap niat 

beli konsumen pada suatu produk perusahaan. 

b. Bagi Akademisi 

Diharapkan penulisan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan 

sebagai salah satu bahan bacaan yang dapat menambah wawasan tentang 

pengaruh celebrity endorsement dan kewajaran harga terhadap niat beli 

konsumen serta citra merek memediasi pengaruh celebrity endorsement 

terhadap niat beli konsumen. 

c. Bagi Penulis 

Penulisdapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama menempuh 

kuliah, menambah wawasan dibidang pemasaran dan perilaku konsumen yang 

dapat dijadikan bekal untuk di dunia kerja nantinyaserta dapat membagikan 

hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dikemudian hari. 

 


