
1 
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman beberapa pergeseran pola kehidupan semakin 

berubah pada kalangan muda khususnya remaja. Masa remaja adalah masa 

peralihan dari masa anak menuju masa dewasa yang mengalami perkembangan 

semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa (Rumini,2004).  

Penampilan remaja khususnya fashion merupakan salah satu hal yang tidak boleh 

dilupakan dalam menunjang penampilan. Remaja menyadari bahwa fashion 

penting karena mereka memiliki keinginan untuk selalu tampil menarik dan 

terkesan mewah di tengah– tengah kelompok sosialnya. Salah satu bentuk 

perilaku remaja dalam mencari perhatian di mata kelompoknya adalah dengan 

mengikuti mode yang diminati oleh kelompok sebayanya (Mappiare,1982). 

Menurut Mappiare (1982: 27), remaja berada pada rentang usia 12 sampai 21 

tahun bagi perempuan dan 13 sampai 22 tahun bagi laki – laki.  

Mahasiswa merupakan bagian dari remaja karena pada umumnya mahasiswa 

berada pada rentang usia 18 sampai 22 tahun. Pada masa ini seseorang 

mempunyai berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 
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akan kasih sayang, serta kebutuhan untuk mendapatkan perhatian keluarga 

maupun orang-orang di sekelilingnya.  

Mahasiswa suka dengan sesuatu yang mencolok, terkadang mereka menilai 

temannya berdasarkan image barang yang mereka gunakan terlebih lagi dengan 

menggunakan fashion branded. Secara umum fashion branded bisa dikatakan 

sebagai suatu tanda atau simbol yang membedakan dengan yang lain karena harga 

yang relatif mahal, sehingganya status seseorang yang memakai fashion branded 

pun terlihat berbeda juga dengan yang lain. 

Menurut Schiffman & Kanuk (2004) bahwa konsumen dipengaruhi motif 

emosional seperti hal-hal yang bersifat pribadi atau subyektif seperti status, harga 

diri, perasaan cinta dan lain sebagainya. Konsumen yang dipengaruhi oleh motif 

emosional tidak mempertimbangkan apakah barang yang dibelinya sesuai dengan 

dirinya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai 

dengan standar atau kualitas yang diharapkannya. Hal inilah yang menyebabkan 

individu dapat berperilaku konsumtif.  

Berkaitan dengan penampilan fisik pun, mahasiswa melakukan berbagai usaha 

agar tampilan fisiknya sesuai dengan tuntunan komunitas sosial mereka, maka tak 

hayal mahasiswa sekarang berusaha mencari, menentukan, bahkan membeli 

barang – barang apa saja yang dapat menunjang penampilan mereka terutama 

dengan membeli  fashion branded. Ini tidak hanya satu barang saja melainkan 

juga beberapa barang yang mereka perlukan seperti pakaian, tas, sepatu, celana, 

handphone, bahkan make up. 
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Menurut Sarwono (dalam Kusumaningtyas, 2009), Mahasiswa  cenderung 

membeli produk fashion bukan karena alasan kebutuhan, tetapi hanya untuk 

berpenampilan agar lebih dihargai dan dapat diterima oleh kelompoknya atau 

teman sebayanya. Perilaku ini lebih dipengaruhi oleh faktor emosi dari pada rasio, 

karena pertimbangan – pertimbangan dalam membuat keputusan untuk membeli 

suatu produk lebih menitikberatkan pada status sosial, mode dan kemudahan, dari 

pada pertimbangan ekonomis. Pilihan emosional biasanya didasarkan atas rasa 

salah, rasa takut, kurang percaya diri, dan keinginan bersaing serta menjaga 

penampilan diri. 

Jatman (dalam Lina dan Rosyid, 1997) mengatakan bahwa remaja sebagai salah 

satu golongan dalam masyarakat, tidak lepas dari pengaruh konsumtivisme ini, 

sehingga tidaklah aneh jika remaja menjadi sasaran berbagai produk perusahaan. 

Sejumlah produk mewah terutama barang fashion berlabel dunia sudah menjadi 

trend saat ini, bahkan menjadi incaran dan buruan bagi kalangan kelas atas. Tetapi 

tidak menutup kemungkinan bahwa kelas menengah pun ikut juga untuk 

memburu produk fashion branded ini. Mengapa tidak? Karena orang – orang pun 

akan siap mengantre agar bisa jadi bagian dari apa yang sedang trend saat ini.  

Sebagian besar mahasiswa merupakan remaja yang sensitif dan labil terhadap 

perubahan gaya hidup hedonis, perilaku konsumtif serta munculnya gaya hidup 

yang serba praktis dan penyerapan besar - besaran terhadap kebudayaan barat 

tanpa terfilterisasi. Akibatnya mereka cepat terpengaruh gaya hidup yang 

mengedepankan kemewahan, Salah satunya ialah penggunaan fashion branded 

yang diciptakan produsen dapat menandakan kelas sosial golongan atas bagi 

pemakainya.  
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Akibatnya mahasiswa senang berbelanja barang yang berlabel fashion branded, 

karena menurut mereka dengan cara mengunakan barang-barang fashion brand 

dapat menyebabkan mobilisasi kelas sosial secara vertikal di hadapan lingkungan 

sekitar. Mereka tidak akan membeli dan menggunakannya apabila bukan barang 

fashion branded, karena yang mereka perhatikan sekarang untuk pamer, gengsi, 

dan  menunjukkan kelas sosial mereka. 

Ada beberapa faktor yang meyebabkan remaja terutama mahasiswa berperilaku 

konsumtif yang pada intinya dibedakan menjadi 2 faktor yaitu Faktor Eksternal 

dan Faktor Internal (Kotler, 2006) yaitu: 

1. Faktor eksternal 

a. Kebudayaan 

Manusia dengan kemampuan akal budaya telah mengembangkan 

berbagai macam sistem perilaku demi keperluan hidupnya. 

Kebudayaan adalah determinan yang paling fundamental dan 

keinginan dan perilaku seseorang (Kotler, 2006). 

b. Kelas sosial 

Pada dasarnya manusia dikelompokkan dalam 3 golongan 

(Mangkunegara, 2002): yaitu golongan atas, golongan menengah, dan 

golongan bawah. perilaku konsumtif antar kelas sosial satu dengan 

yang lain akan berbeda, dalam hubungannya dengan perilaku 

konsumtif, mangkunegara (2002) mengkarakteristikkan antara lain: 

1. Kelas sosial golongan atas memiliki kecenderungan membeli 

barang-barang yang mahal, membeli pada toko yang berkualitas 
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dan lengkap, konservatif dalam konsumsinya, barang yang dibeli 

cenderung untuk dapat menjadi warisan dalam keluarganya. 

2. Kelas sosial menengah cenderung membeli barang untuk 

menampakkan kekayaannya, membeli barang dengan jumlah yang 

banyak dan kualitasnya cukup memadai. Mereka berkeinginan 

membeli barang yang mahal dengan sistem kredit, misalnya 

membeli kendaraan, rumah mewah, dan perabotan rumah tangga. 

3. Kelas sosial golongan rendah cenderung membeli barang dengan 

mementingkan kuantitas daripada kualitasnya. Pada umumnya 

mereka membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari, 

memanfaatkan perjualan barang-barang yang diobral atau 

penjualan dengan harga promosi. 

Pengelompokkan masyarakat diatas dibuat berdasarkan kriteria 

kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Unsur 

pokok dalam pembagian kelas dari masyarakat adalah kedudukan 

(status) dan peranan. 

2. Faktor Internal 

a. Motivasi 

Motivasi adalah kekuatan atau dorongan yang menggerakkan perilaku 

dan memberikan arah dan tujuan bagi perilaku seseorang. Motivasi 

akan mendorong seseorang melakukan perilaku, tidak terkecuali dalam 

melakukan pembelian atau penggunaan jasa yang tersedia di pasar. 
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b. Harga diri 

Harga diri berpengaruh pada perilaku membeli, semakin tinggi harga 

diri seseorang maka akan semakin tinggi pula keinginan untuk 

menunjukkan status. 

c. Gaya hidup 

Gaya hidup merupakan fungsi dari karakterstik individu yang telah 

terbentuk melalui interaksi sosial. 

Berdasarkan observasi dan pengamatan penulis di lingkungan kampus Fisip Unila 

ada beberapa fashion branded seperti Logo Jeans, Levi’s, Peter Says Denim, 

Adidas, Nike, Hammer, Channel, Gucci, Samsung dan Iphone, yang dinilai 

sebagian besar mahasiswa sebagai fashion branded yang sesuai dengan selera dan 

trend saat ini. Beberapa fashion branded diatas merupakan brand yang memiliki 

image kuat untuk menunjukan kelas sosial golongan atas bagi penggunanya. 

Selain itu, brand fashion di atas merupakan produk yang biasa dipakai selebriti 

dan atlit papan atas dunia sehingga para mahasiswa untuk terpengaruh 

mengimitasi fashion dari mereka. 

Menurut mereka dengan menggunakan fashion branded ini membuat mereka 

menjadi lebih percaya diri, meningkatkan harga diri dan terlihat gengsi diantara 

mahasiswa lain, selain mengikuti trend saat ini tetapi dengan menggunakan dan 

membeli fashion branded  ini dapat menunjang sifat eksklusif dengan barang 

yang mahal dan memberi kesan berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lingkungan kampus Fisip Unila. Mahasiswa 

satu dengan mahasiswa lain justru saling memperlihatkan kelas sosial mereka. 
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Mahasiswa yang tergolong menengah dan sederhana pun tak mau ketinggalan dan 

tak mau dianggap rendah justru mereka ingin terlihat kelas sosial mereka lebih 

tinggi.  

Inilah beberapa fashion branded yang menjadikan banyaknya kelas bawah yang 

mencoba untuk meniru segala aspek agar menjadikan kelas sosial mereka berubah 

sementara. Seperti halnya kalangan mahasiswi yang kelas menengah maupun 

kelas bawah mencoba untuk meniru dan menggunakan fashion branded agar 

terlihat kelas sosial mereka seperti menengah ke atas sehingga menjadi elit dan 

terlihat gengsi. 

Hubungan gaya hidup dan kelas sosial ini sangat berdekatan, karena terlihat sekali 

semakin tinggi kelas sosialnya, maka semakin mereka mengoleksi dan membeli 

benda dan aktivitas yang berhubungan dengan gaya hidup mereka yang glamour, 

sehingganya konsumsi pun ditunjukkan pada barang – barang dengan merek 

terkenal (Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi 01/Vol.31/2012: 15). 

Persepsi terhadap brand merupakan gengsi bagi kalangan tertentu. Gengsi 

seseorang terletak pada barang dan jasa yang digunakannya dengan alasan yang 

sering muncul adalah karena kualitas, bonafiditas, atau investasi sehingga merek 

sudah menjadi gaya hidup. Brand juga dapat membuat seseorang menjadi percaya 

diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya. Mahasiswa mungkin merasa malu 

apabila menggunakan fashion brand yang tidak branded karena mereka takut 

dijudge sebagai kelas sosial golongan bawah oleh lingkungan pergaulan mereka. 

Realitas inilah yang terjadi karena lebih mementingkan prestise atau gengsi 

banyak mahasiswa yang berbondong – bondong untuk membeli dan 
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menggunakan barang – barang yang bermerek esklusif demi menunjang 

penampilannya serta lebih memperlihatkan kelas sosial mereka di masyarakat, 

akan tetapi tak hanya bagi mahasiswa kalangan atas saja. Mahasiswa yang 

tergolong kelas menengah maupun kelas bawah pun tak mau kalah meskipun 

mereka tak mampu membeli barang yang bermerek yang original dari outlet resmi 

dengan harga mahal tapi mereka bisa membelinya dengan harga yang murah 

walaupun dengan barang palsu. Inilah kenyataan yang terjadi dalam lingkungan 

kampus Fisip Unila antara mahasiswa yang berkelas tinggi dengan kelas 

menengah maupun bawah sangat berbeda, akan tetapi karena simbol dan status 

justru ingin terlihat sama.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian berbagai masalah di atas penulis hanya mengkaji dan 

mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan fashion branded terhadap kelas 

sosial mereka, serta ingin mengkajifaktor  dan dampak apa saja terhadap 

penggunaan fashion branded ini. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan fashion branded? 

2) Apakah dampak yang ditimbulkan akibat pengunaan fashion branded? 

3) Seberapa besar pengaruh penggunaan fashion branded terhadap pergaulan 

mahasiswa? 
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D. TujuanPenelitian 

1) Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi 

penggunaan fashion branded. 

2) Untuk mengetahui dampak yang dtimbulkan akibat pengaruh penggunaan 

fashion branded. 

3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan fashion branded 

terhadap pergaulan mahasiswa. 

E. Manfaat Penelitian 

1) Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini dapat mengetahui manfaaat dan pengaruh penggunaan 

fashion branded dalam menunjang kelas sosial di masyarakat. 

2) Bagi institusi pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk diteliti 

lebih lanjut sekaligus membuka wawasan berfikir ilmiah dalam melihat 

pemasalahan yang timbul dalam lingkup sosial. 

 

 

 

 

 

 


