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1.1 Latar Belakang

Era  modern  menyebabkan  pergeseran  dari  lifestyle  atau  gaya  hidup,  yang  dapat

ditinjau  dari  peran  masyarakat  sebagai  konsumen.  Oleh  sebab itu,  kebutuhan masyarakat

sebagai  konsumen  saat  ini  mengarah  dan  mengacu  pada  gaya  hidup,  yang  kemudian

menuntut mereka untuk menentukan pilihan pada barang dan atau jasa yang sesuai dengan

kebutuhan dalam pemenuhan gaya hidup tersebut. Gaya hidup adalah bagian dari perilaku

masyarakat sebagai konsumen, yang dapat mempengaruhi tindakan mereka dalam melakukan

suatu pembelian (Sari,  Hidayat,  dan Widiartanto,  2014).  Perubahan gaya  hidup kemudian

cenderung mengarah pada gaya hidup modern, yang mengakibatkan daya beli di Indonesia

menjadi  tinggi,  karena kehidupan modern  berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat

dalam keputusan pembelian tersebut.

Fashion saat  ini  sedang  sangat  digemari  oleh  masyarakat.  Pernyataan  tersebut

didukung  dengan  pendapat  Hendariningrum  dan  Susilo  (2008),  bahwa  gaya  hidup  dan

fashion adalah suatu bagian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di kehidupan modern saat

ini.  Fashion,  seperti  baju  dan  aksesoris  bukan  semata-mata  penutup  tubuh  ataupun

pengindah,  melainkan  sebuah  alat  komunikasi  untuk  seseorang  menyampaikan  identitas

pribadinya. Jerusalem (2009, h.1), menyatakan bahwa, “dengan adanya demokratisasi bidang

fashion,  maka  fashion dewasa  ini  telah  bermetamorfosa  dari  kebutuhan  primer  manusia

sebagai penutup aurat, menjadi kebutuhan akan mode, gaya dan tren dari manusia”.

Jika  diartikan  secara  sederhana,  fashion adalah  suatu  mode  dalam  berpakaian.

“Fashion dapat diartikan sebagai gaya yang diterima atau digunakan oleh mayoritas anggota



sebuah kelompok dalam waktu tertentu.  Fashion diproduksi  oleh industri  pakaian,  berupa

merk  fashion atau desainer, untuk menciptakan suatu kecenderungan atau tren” (Abdillah,

2016, h.1).

Fashion juga dapat dikomunikasikan untuk menunjukkan nilai sosial dan status.  Alex

Sobur  dalam bukunya  yang  berjudul  Semiotika  Komunikasi  (2004,  h.  167),  menyatakan

bahwa, “status pada dasarnya mengarah pada posisi yang dimiliki oleh seseorang di dalam

sejumlah kelompok atau organisasi dan prestise melekat pada posisi tersebut”. Status juga

seringkali  dikaitkan dengan gaya hidup, yang kemudian dapat membentuk citra seseorang

dengan kelas ekonomi tertentu. Alex Sobur melanjutkan (2004, h.167), bahwa “status adalah

simbol dari kesuksesan hidup”.

Kehidupan  masyarakat  sekarang  terpacu  pada  nilai  dan  status  sosial.  Masyarakat

sering menilai  seseorang terhadap nilai  sosial  dan status seseorang ditinjau dari  apa yang

dikenakan  seseorang  tersebut.  “Busana  yang  berbeda,  jenis  busana  yang  berbeda,  yang

dikenakan  orang  berbeda,  memungkinkan  adanya  interaksi  sosial  yang  berbeda  pula”

(Hadijah, 2014, h. 99).

Fashion dan identitas  telah dikaitkan dengan istilah-istilah Semiotika  dalam jurnal

Clothing, Identity, and Embodiment of Age yang ditulis oleh Twigg (2009), yaitu,

1. Fashion sebagai kode linguistik, sarana seseorang mengirimkan pesan tentang diri

mereka sendiri. Namun menurut Fenberg dalam jurnal tersebut, pemaknaan dari

suatu  gaya  fashion tidak  selalu  tepat,  dengan  hubungan  pemakainya  dan

penafsiran  orang lain  dari  jauh.  Davis  juga berargumen  dalam jurnal  tersebut,

bahwa kita seharusnya menghargai fashion sebagai suatu keindahan daripada kode

linguistik, karena mengomunikasikan ambiguitas dan kompleksitas.



2. Fashion dan  identitas  juga  berkaitan  dengan  istilah  perfomativitas,  yaitu

menekankan perannya dalam realisasi dan presentasi diri. Berpakaian merupakan

“alat  untuk manajemen diri”. Hal ini mencerminkan tema ekpresivitas dalam era

pos modern.

3. Fashion dan identitas  juga sering diteorikan dalam  sub-group analysis,  dimana

busana dan gaya ditubuh dilihat sebagai penanda batas-batas dari suatu kelompok,

sarana  untuk  menstabilkan  identitas  dan  kepemilikan  (Polhemus,  Evan  dalam

Twigg, 2009).

Membahas tentang  fashion dan merk, Sobur (2004) menyatakan bahwa, dewasa ini,

masyarakat  modern  tidak  sekedar  membeli  produk,   melainkan  membeli  merk.  Dari

pernyataan  tersebut  dapat  diambil  poin  penting  bahwa  fashion dan  identitas  sekarang

mengacu kepada suatu merk.  Merk atau  yang  seringkali  disebut  dengan  brand,  bukanlah

sekedar  nama,  yang  didalamnya  terdapat  sifat,  makna,  arti,  dan  isi  dari  produk  yang

bersangkutan. Bahkan brand akan menandai simbol dan status dari produk tersebut.

Suatu  brand fashion mewah  sebagai  simbol  dari  lifestyle tidak  pernah kehilangan

penggemarnya.  Kemewahan  pada  brand  fashion menjadi  atribut  yang  digunakan  dengan

tujuan meningkatkan derajat atau status seseorang. Brand fashion tersebut kebanyakan adalah

brand fashion yang berasal dari luar Indonesia, salah satunya Paris yang mendapat julukan

sebagai kota pusat mode dunia (Muftiarini,  2015).  Brand fashion tersebut memiliki harga

yang  tinggi  dan  kualitas  yang  sangat  baik  sehingga  dapat  dikatakan  barang  mewah  oleh

penggunanya.  Mulai dari  pakaian,  sepatu,  tas,  dan aksesoris  dari  brand tersebut dianggap

dapat menunjang kemewahan yang ingin ditunjukkan oleh penggunanya.

Chaney dalam Putri (2015, h.2), menyatakan bahwa “masyarakat konsumen Indonesia

rupanya  tumbuh sejalan dengan sejarah globalisasi  ekonomi dan transformasi  kapitalisme



konsumsi yang ditandai dengan banyaknya pusat perbelanjaan seperti shopping mall, industri

mode atau fashion, industri kecantikan, industri kuliner, dengan gencarnya iklan-iklan barang

mewah,  dan  kegandrungan  akan  brand asing”.  Bertambah  maraknya  dunia  fashion di

Indonesia mengakibatkan semakin banyaknya mode-mode  fashion, yang dapat melengkapi

kebutuhan masyarakat Indonesia dalam memilih pakaian yang akan dikenakannya.

Membahas tentang  brand fashion asing yang mewah,  terdapat  banyak  brand yang

berhasil  mempengaruhi  konsumen.  Brand  fashion tersebut  berhasil  memasuki  pasar

Indonesia, antara lain HERMES, CHANEL dan LOUIS VUITTON.  Brand-brand tersebut

terbukti memiliki kualitas yang tinggi dan harga yang sangat mahal. 

Brand-brand tersebut memiliki keunikan tersendiri dan dinobatkan sebagai 3 besar

brand fashion termewah pada tahun 2016 oleh  World Luxury Association.  World  Luxury

Association adalah organisasi  yang berfokus pada barang mewah.  Dalam tulisannya  yang

berjudul  “World’s  Wealthiest  and Most  Valuable  Luxury  Brands”,  HERMES menduduki

posisi pertama, CHANEL di posisi kedua, dan LOUIS VUITTON di posisi ketiga. 

HERMES adalah brand fashion yang berasal dari Paris, Perancis. HERMES terkenal

pada  produk  tasnya  yang  sukses  berkolaborasi  dengan  Birkin,  yaitu  HERMES BIRKIN.

HERMES BIRKIN sukses  menjadi  primadona  bagi  kalangan atas  dengan harganya  yang

mencapai miliaran.

CHANEL yang diciptakan oleh Coco Chanel pada tahun 1909. CHANEL juga berasal

dari Paris, Perancis. CHANEL diawali dengan diciptakannya topi-topi yang didesain khusus,

dengan nama “Chanel Modes”. Desainnya yang simpel dan elegan berhasil  memunculkan

sensasi yang kemudian mempengaruhi seluruh Paris.

Brand fashion incaran  para  artis  dan  publik  figur  selanjutnya  adalah  LOUIS

VUITTON, yang menjadi  brand fashion mewah nomor satu pada artikel yang berjudul “10



Brand Fashion Mewah Paling Berpengaruh di Dunia” dengan brand value senilai US$ 24,4

Miliar atau setara dengan Rp. 370,1 Triliun. Produk andalan LOUIS VUITTON adalah tas,

yang  sering  didesain  berwarna  coklat  dan  mempunyai  corak  bunga  dan  logo  LV  (E.

Paramitha, 2015).

Gambar 1.1
Artikel www.tentik.com, “10 Brand Fashion Mewah Paling Berpengaruh di Dunia”

Brand-brand  fashion tersebut  pasti  menggunakan  strategi  pemasaran  untuk  terus

memasarkan dan mempromosikan produknya,  salah satu contohnya  dengan menggunakan

iklan. Berger dalam Mayangsari (2016), menyatakan bahwa iklan merupakan alat yang lebih

daripada  sekedar  alat  perdagangan.  Iklan  dapat  mengambil  kendali  dalam  kehidupan

masyarakat sehari-hari dan mendominasi hubungan-hubungan sosial.  Lalu,  pada saat yang

sama,  iklan  akan  memicu  seseorang  untuk  memisahkan  dirinya  dengan  yang  lain  dan

memaksa  seseorang  tersebut  membentuk  selera  yang  kolektif  (Sobur  dalam Mayangsari,

2016).  Iklan tersebut  yang kemudian digunakan untuk menggambarkan citra  brand-brand

fashion yang akhirnya menuju pada suatu kesadaran terhadap brand tersebut. 

Iklan pada brand fashion internasional ini akan diteliti menggunakan teori Semiotika

dari Roland Barthes untuk penelitian ini. Pembahasan fashion adalah salah satu ketertarikan

dari  Roland Barthes,  yang telah  menulis  beberapa  tulisan yang membahas  tentang mode.

http://www.tentik.com/


Beberapa  tulisan  Barthes,  seperti  “Blue  is  in  Fashion  This  Year”,  “From  Gemstones  to

Jewellery”, dan “Dandyism and Fashion” pada bukunya yang berjudul “The Language of

Fashion”, berfokus kepada pakaian tertulis  atau busana tertulis, yang kemudian mengarah

kepada  tulisannya  yang  berjudul  “The  Fashion  System”,  yaitu  secara  rinci,  Barthes

menganalisis bahasa pada majalah fashion di Perancis (Jakobsen, 2008). 

Pada  semiotika  Roland  Barthes  terdapat  tingkatan-tingkatan  sistem  bahasa,  yang

umumnya terbagi atas dua sistem bahasa. Bahasa yang pertama adalah bahasa sebagai obyek

dan bahasa tingkat  kedua adalah  meta  bahasa,  yang  dimana  bahasa  ini  memuat  signifier

(penanda) dan signified (petanda). Sistem tanda kedua terbangun dan menjadi penanda dan

penanda tingkat pertama berubah menjadi petanda baru yang kemudian memiliki penanda

baru yang berdiri sendiri dan memiliki taraf yang lebih tinggi (Ishak dan Sir, 2005).

 Penanda tingkat pertama atau primary sign disebut denotasi atau makna yang paling

nyata dari sebuah tanda, sedangkan sistem tanda kedua atau secondary sign adalah konotasi,

yaitu interaksi yang terjadi ketika tanda sudah berhubungan dengan perasaan dari pembaca

serta nilai-nilai  dari kebudayaan dari pembaca tersebut. Dengan kata lain, denotasi adalah

tanda  yang  menggambarkan  sebuah  objek,  sedangkan  konotasi  adalah  bagaimana  cara

menggambarkannya (Wibowo, 2013).

Wibowo  (2013,  h.22)  juga  menjelaskan  tentang  mitos,  bahwa,  “mitos  adalah

bagaimana kebudayaan  menjelaskan atau memahami  beberapa  aspek tentang realitas  atau

gejala  alam.  Mitos  dapat  berangkai  menjadi  Mitologi  yang  memainkan  peranan  penting

dalam kesatuan-kesatuan budaya”.

Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini,  denotasi  pada  brand fashion tersebut  adalah

sebuah brand atau merk, sebuah nama yang mewakili suatu produk fashion, dan sebuah logo,

serta tampilan iklan melalui audio visualnya. Lalu, konotasinya pada brand fashion tersebut

adalah brand yang mempunyai produk yang mewah, eksklusif dan mahal yang digambarkan



melalui  iklan tersebut dimana jika konotasi  sudah mulai  kuat dan dipercayai,  maka suatu

konotasi  bisa  dianggap  sebagai  mitos.  Brand  fashion tersebut  mulai  dianggap  sebagai

peningkat status sosial dan menjadi simbol kemewahan bagi para penggunanya.

Berdasarkan  penjabaran  tersebut,  maka  peneliti  akan  meneliti  tentang  bagaimana

suatu brand fashion dapat menyimbolkan kemewahan gaya hidup pada penggunanya dengan

penelitian yang berjudul “Simbolisasi Kemewahan Dalam Gaya Hidup (Analisis Semiotika

Roland Barthes pada Brand Fashion Internasional)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana brand fashion internasional menyimbolkan kemewahan pada gaya hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis  tentang  bagaimana  brand fashion internasional  dapat  menyimbolkan

kemewahan bagi para penggunanya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah  ilmu  pengetahuan  di  bidang  Komunikasi  khususnya  teori

Semiotika.

b. Media dalam pengaplikasian teori Semiotika dalam gaya hidup.

2. Manfaat Praktis



a. Memberi  pemahaman  tentang  kemewahan  dalam  gaya  hidup  yang  bisa

dimunculkan oleh suatu brand fashion.

b. Memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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