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INTISARI

Fenomena bisnis Islamic fashion dan potensinya di Indonesia hanya
dinikmati oleh perusahaan besar. Sementara perusahaan kecil belum sepenuhnya
menikmati, hal ini terbukti dengan bisnis fashion garmen yang pasang surut
dikarenakan ketatnya persaingan pada bisnis fashion serta banyaknya perusahaan
kecil penggiat busana muslim. Konsumen pada segmen pasar tertentu dalam
industri fashion yang memiliki kesadaran fashion cenderung memiliki keinginan
akan mode yang cepat berubah dan sulit diprediksi, sehingga persaingan yang
berlangsung pada UMKM fashion telah bergeser dari masalah harga dan kualitas
menjadi persaingan dengan fokus pada unsur waktu. Dengan adanya fenomena ini
akan menimbulkan banyak persaingan dalam UMKM bidang fashion muslim
adanya tekanan dan persaingan yang ketat akan mempengaruhi kinerja pemasaran
dan strategi pemasaran dalam UMKM fashion Muslim.
Islamic marketing communication strategy merupakan bagian yang
penting dalam kehidupan manusia karena setiap hari kita selalu berkomunikasi.
Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi yang berakhlak al-karimah atau
komunikasi yang bersumber pada Al-Qur’an dan hadis (sunah nabi). Selain itu
komunikasi Islam menjalin hubungan antara manusia dengan manusia (hablun
min al-nas) dan manusia dengan ALLAH (hablun min ALLAH). Hubungan yang
lebih dekat dengan manusia membantu perusahaan dalam mengembangkan
kemampuan perusahaan dalam berinteraksi dan mempengaruhi perilaku
pembelian pelanggan. Salah satu strategi komunikasi dalam Islam memasarkan
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produk melalui promosi penjualan dan iklan yang belandaskan nilai-nilai Islam
yakni memiliki sikap jujur dan amanah.
Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu pemilik UMKM busana
muslim di Jawa Tengah yang jumlah sampel belum diketahui. Teknik yang
digunakan adalah purposive sample yaitu sampel dalam peneliti menggunakan
penilaian kriteria tertentu dalam penelitian. Karakteristik responden dalam
penelitian ini yaitu pemilik yang berpengalaman mengelola bisnis usaha minimal
1 tahun. Jumlah sampel yaitu 192 responden.
Teknik analisi menggunakan adalah analisi regresi linier berganda, uji t,
uji f dengan bantuan SPSS 23. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa ada
pengaruh yang signifikan antara brand management capability terhadap Islamic
marketing communication strategy dan marketing performance. Kemudian
marketing innovativennes berpengaruh signifikan terhadap Islamic marketing
communication strategy dan marketing performance. Selanjutnya Islamic
parketing performance juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
capability brand management, marketing innovativeness dan marketing
performance.
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