
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebutuhan konsumen saat ini mengarah kepada gaya hidup yang menuntut mereka

untuk menentukan pilihan-pilihan pada barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya,

salah  satunya  pada  bidang  fashion.  Fashion yang  semakin  disegani  masyarakat,  telah

bermetamorfosa, bukan hanya menjadi penutup aurat, melainkan pemenuhan kebutuhan akan

gaya dan  trend yang sedang berlaku.  Fashion juga digunakan sebagai salah satu penanda

identitas bagi masyarakat.

Seseorang seringkali  membuat  penilaian  terhadap nilai  sosial  dan status seseorang

melalui apa yang dikenakan orang tersebut. Maka dari itu, masyarakat sekarang tidak hanya

membeli pakaian, melainkan mulai memperhatikan dan berfokus pada  brand.  Berdasarkan

pembahasan  mengenai  Simbolisasi  Kemewahan  Dalam  Gaya  Hidup  yang  menggunakan

analisis  Semiotika  Roland  Barthes  pada  brand  fashion internasional,  berikut  adalah

kesimpulan yang dapat peneliti ambil,

1. Masing-masing  brand fashion,  yaitu  HERMES, CHANEL dan LOUIS VUITTON,

memiliki ciri khas masing-masing yang menjadikan kekuatan bagi brand tersebut.

2. Kemewahan dan eleganitas tidak hanya ditampilkan melalui produk, melainkan juga

berhasil ditampilkan pada iklan yang digunakan untuk memasarkan produk.

3. Brand fashion internasional  tersebut menunjukkan dengan detail  pada iklan bahwa

kualitas produknya, mulai dari bahan yang dipilih, proses pembuatan, sampai dengan

detail kecilnya, menjadikan pengguna tas tersebut terlihat lebih mewah dan berkelas.

Hal tersebut yang membuat harga tas sangat mahal.



4. Brand-brand internasional tersebut menjamur dikarenakan adanya kapitalisme global.

Susahnya mendapatkan produk, sangat mahalnya harga, dan kekuatan  brand image,

kemudian menimbulkan stereotype bahwa pengguna dan pelanggan adalah kalangan

masyarakat atas. Maka dari itu,  brand fashion internasional ini dapat menyimbolkan

kemewahan pada gaya hidup dan nilai status bagi para penggunanya.

5.2 Saran

1. Peneliti  yang  berniat  akan  melanjutkan  penelitian  ini  dapat  melihat  dari  sudut

pandang  yang  berbeda,  karena  masih  banyak  yang  dapat  dikaji  mengenai  brand

fashion internasional ini.

2. Banyaknya fenomena baru di dalam cakupan brand fashion internasional, diharapkan

menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji lebih

dalam.
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