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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Menurut Kotler (2002, 192) gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia 

yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan 

“keseluruhan diri seseorang” dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup 

juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin 

berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin berkembang juga cara

penerapan gaya hidup yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang 

menjalankannya. 

Hijab atau ħijāb (bahasa arab: حجاب ) adalah kata dalam bahasa arab yang 

berarti penghalang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kata hijab ini lebih sering 

mengarah pada kata jilbab. Dalam ilmu islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja,

hijab juga berlaku pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya (Murtadha 

2003). Pengguna jilbab atau hijab pada wanita kini sudah menjadi tren gaya busana 

kaum wanita. Berhijab saat ini tidak hanya menjadi salah satu busana muslim yang 

wajib dikenakan wanita muslimah tetapi juga telah bermetamorfosa menjadi tren 

fashion untuk para wanita muslimah. Sehingga wanita muslimah dapat menunjukkan 

eksistensinya (Fitria 2012). 

Dian Pelangi adalah salah satu brand yang sangat terkenal akan kualitas dan 

inovasi dalam industri fashion hijab. Dalam hal ini, Dian Pelangi telah menjadi ikon 

fashion dalam berbusana muslim di Indonesia (Pitakasari 2012). Nama Dian Pelangi 

diambil karena produksi awal usahanya berupa kain tie dye, di mana tempat awal 
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berdirinya Dian Pelangi (Palembang) kain tie dye disebut kain pelangi karena 

bercorak warna warni.

Dian Pelangi sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis pasti menginginkan 

keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Berbagai strategi dan inovasi akan diterapkan

oleh perusahaan sebagai langkah untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. 

Namun dalam hal ini perusahaan juga perlu menjaga kelangsungan bisnisnya hingga 

waktu yang lama serta melakukan ekspansi bisnis agar perusahaan tetap berjalan. 

Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan kegiatan pemasaran atau marketing

sebagai upaya menarik konsumen yang selanjutnya menjadi keuntungan bagi 

perusahaan. Seperti yang dikatakan Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo dalam 

marketing Muhammad (2007:4) bahwa Marketing dalam sebuah bisnis adalah konsep 

yang dimunculkan untuk menghasilkan sebuah penjualan atau lebih jauh diharapkan 

dapat mendatangkan keuntungan untuk perusahaan ataupun individu. Baik melalui 

konsep yang sederhana atau lebih sering disebut marketing tradisional hingga konsep 

yang up to date atau dikenal dengan marketing modern.

Berdasarkan tujuannya, strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting 

bagi perusahaan. Strategi pemasaran tersebut merupakan suatu cara mencapai tujuan 

dari sebuah perusahaan. Strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai 

tujuan organisasi, tidak hanya sekedar mencapai tujuan dari organisasi tersebut akan 

tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi di 

dalam lingkungan tempat di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya

(Griffin 2013). Dari pernyataan tersebut jelas bahwa setiap perusahaan/organisasi 

bisnis baik perusahaan dengan skala kecil ataupun besar membutuhkan strategi

pemasaran yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam
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hal ini memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan dalam 

menjalankan bisnis.

Menurut Brown et al (2005) word of mouth merupakan informasi tentang 

suatu target obyek yang dipindahkan dari satu individu ke individu lain yang 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media komunikasi. Efek dari 

WOM ini sangat besar, bahkan banyak marketer yang telah memanfaatkannya. WOM 

memiliki efek yang kuat dan besar karena berasal dari sumber yang terpercaya, 

pengaruhnya bahkan diakui lebih besar dari pengaruh iklan ATL di televisi (Fahima 

2007). Hal ini juga didukung Harry Puspito dalam Marketing Mix (2007) tentang 

kalahnya pengaruh iklan ATL (Above the Line) dan media cetak dibandingkan dengan 

word of mouth yang patut para produsen/perusahaan cermati.

Sumarni (2008) berpendapat bahwa strategi word of mouth berkaitan erat 

dengan reference groups dan opinion leader. Kelompok yang dijadikan sumber 

referensi oleh konsumen ini tediri dari teman-teman, tetangga, perkumpulan, dan 

keluarga. Dalam memutuskan membeli, konsumen biasanya mengandalkan opini dari 

kelompok referensi daripada informasi dari iklan atau tenaga penjual sebelum 

nantinya akan berakhir pada keputusan pembelian oleh konsumen.

I.2. Identifikasi Masalah

Para marketer menggunakan strategi word of mouth karena dianggap salah 

satu promosi yang efektif dalam mendongkrak awareness dan brand recall dari 

masyarakat terhadap suatu produk. Para marketer melakukan hal ini karena word of 

mouth diyakini memiliki impact yang sangat besar dalam melakukan kegiatan 

promosi. Untuk memenangkan persaingan, banyak perusahaan yang menggunakan 

komunitas sebagai wadah untuk menciptakan word of mouth. Opini dari anggota 
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komunitas diyakini dapat menggiring para konsumen dalam melakukan pembelian 

produk. Dari komunitas inilah word of mouth diharapkan membantu perusahaan 

dalam melakukan promosi hingga melakukan keputusan pembelian.

Dian Pelangi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion busana 

muslim. Dalam bisnis ini, Dian Pelangi tidak berjalan sendiri tanpa kompetitor. 

Jenahara, The Alvianto adalah perusahaan lain yang berkembang di bidang yang sama 

dan merupakan kompetitor bagi Dian Pelangi. Hal ini membuat Dian Pelangi sebagai 

sebuah perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan promosi yang bersifat general

seperti offline advertising. Dibutuhkan strategi word of mouth untuk melakukan 

kegiatan promosi. Word of mouth sendiri dipercaya dapat menyebarkan informasi 

dengan sangat cepat sehingga dapat membantu dalam proses pemasaran.

Saat ini Dian Pelangi adalah salah satu perusahaan yang menggunakan word 

of mouth untuk melakukan kegiatan promosi. Hal ini tidak segera menjadikan Dian 

Pelangi sebagai perusahaan yang unggul secara promosi dibandingkan kompetitornya. 

Dibutuhkan teknik khusus untuk tetap menjaga agar kegiatan word of mouth yang 

dijalankan tetap menjadi kegiatan word of mouth positif sehingga dalam menjalankan 

kegiatan promosi, perusahaan Dian Pelangi tetap unggul dalam meyakinkan sasaran 

konsumen agar membeli produk Dian Pelangi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan 

reference groups. Kelompok yang dijadikan sumber referensi oleh konsumen ini 

terdiri dari teman-teman, tetangga, perkumpulan, dan keluarga. Dalam memutuskan 

membeli, konsumen biasanya mengandalkan opini dari kelompok referensi daripada 

informasi dari iklan atau tenaga penjual (Sumarni 2008).

Hijabers Community sebagai salah satu komunitas hijab pertama dan terbesar 

di Indonesia menjadi influence bagi masyarakat yang ingin menggunakan hijab. 

Meski baru terbentuk November 2010, Hijabbers Community sudah menarik minat 
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lebih 58.431 follower di Twitter, dan sekitar 75.250 fans di Facebook. Bahkan, telah 

memiliki cabang di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Dan, segera menyusul di Aceh 

dan Palembang.

 Dian Wahyu Utami sebagai salah satu founder dari Hijabers Community dan 

desainer utama dari perusahaan Dian Pelangi telah menjadi salah satu influence dalam 

berbusana muslim (Pitakasari 2012). Hal ini juga terlihat dari akun Dian Wahyu

Utami (@dianpelangi) yang telah menarik minat lebih dari 100.000 follower.

I.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana strategi word of mouth

yang dilakukan Dian Pelangi dalam memasarkan produk hijab melalui Hijabers 

Community. Rinciannya:

a. Strategi promosi apa sajakah yang dijalankan Dian Pelangi untuk membantu 

kegiatan word of mouth?

b. Bagaimana peran  Hijabers Community dalam melakukan word of mouth?

c. Bagaimana preferensi konsumen Dian Pelangi dalam melakukan keputusan 

pembelian terhadap produk Dian Pelangi?

I.4. Tujuan Penelitian

Menganalisa strategi word of mouth Dian Pelangi melalui Hijabers 

Community dalam mendorong keputusan pembelian.
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I.5. Kegunaan Penelitian

I.5.1. Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi 

bagi ilmu komunikasi khususnya bagi perguruan tinggi. Hasil penelitian diharapkan 

dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi 

mahasiswa

I.5.2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan kepada para 

pemasar yang ingin melakukan promosi dengan menggunakan word of mouth sebagai 

bentuk kegiatan promosi yang hemat, tepat dan efektif sehingga mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian

1.5.3. Sosial

Kegunaan sosial dari penelitian ini diharapkan dapat membuka pengetahuan 

masyarakat khususnya para pengusaha mengenai pengetahuan kegiatan promosi yang 

hemat, tepat, dan efektif dengan menggunakan word of mouth.

I.6. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini akan dibagi dalam enam bab, yang akan dijabarkan sebagai 

berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Secara garis besar, bab pertama ini akan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, serta sistematika penelitian.
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2) Bab II Objek Penelitian

Pada bab kedua ini, peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai 

sejarah dan perkembangan objek penelitian, yaitu Dian Pelangi, Dian Wahyu 

Utami dan Hijabers Community.

3) Bab III Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka berupa teori-teori atau konsep-konsep yang 

terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan sehingga diperoleh suatu 

landasan teori yang dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam 

memecahkan masalah.

4) Bab IV Metodologi Penelitian

Bab empat berisi mengenai penjelasan dan pendekatan metode penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan 

rekabilitas serta rencana analisis.

5) Bab V Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan sejumlah data-data hasil penelitian, 

melakukan interpretasi hasil penelitian, dan membahasnya untuk menjawab 

rumusan masalah.

6) Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yang peneliti ambil dari hasil analisis 

penelitian. Dari kesimpulan tersebut, peneliti akan mengemukakan saran yang 

dapat diaplikasikan oleh pihak lain, terutama pada marketer.




