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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Fashion Branded 

1. Konsep Mengenai Fashion 

Menurut (Malcolm Barnard: 2007) etimologi kata fashion terkait dengan bahasa 

Latin, factio artinya "membuat" Karena itu, arti asli fashion adalah sesuatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang. Sekarang terjadi penyempitan makna dari 

fashion. Fashion sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang, khususnya pakaian 

beserta aksesorinya. Fashion didefinisikan sebagai sesuatu bentuk dan jenis tata 

cara atau cara bertindak. Polhemus dan Procter menunjukkan bahwa dalam 

masyarakat kontemporer barat, istilah fashion kerap digunakan sebagai sinonim 

dari istilah dandanan, gaya, dan busana. 

Menurut wikipedia diakses tanggal 02 maret 2015 pukul 22.56, Mode atau  fesyen 

(Inggris: fashion) adalah gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya. 

Secara umum fashion termasuk masakan, bahasa, seni, dan arsitektur. 

Menurut Troxell dan Stone dalam bukunya Fashion Merchandising, fashion 

didefinisikan sebagai gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota 

kelompok dalam satu waktu tertentu. Definisi tersebut dapat terlihat bahwa  

http://id.wikipedia.org/wiki/Etimologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
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Fashion erat kaitannya dengan gaya yang digemari, kepribadian seseorang, dan 

rentang waktu. Maka bisa dimengerti mengapa sebuah gaya yang digemari bulan 

ini bisa dikatakan ketinggalan jaman beberapa bulan kemudian. 

Bahasan tentang fashion ini, kita dapat melihat bagaimana fashion system 

mengkonstruksikan nilai-nilai budaya.. Para remaja mengidentifikasikan budaya 

yang mereka anut melalui bagaimana cara mereka berpakaian. Merujuk kepada 

teori fashion system dari Roland Barthes (1990), fashion adalah sebuah sistem 

tanda (signs). Cara kita berpakaian merupakan sebuah tanda untuk menunjukan 

siapa diri kita dan nilai budaya apa yang kita anut. Maka cara berpakaian tidak 

lagi dipandang sebagai sesuatu yang netral dan sesuatu yang lumrah, Akan tetapi 

beberapa indikator yang termasuk sebuah fashion tidak hanya dari pakaian saja 

melainkan ada beberapa item yang menunjang penampilan seseorang dan sudah 

menjadi fashion secara umum yakni: model rambut, pakaian, celana, tas, sepatu, 

make up, bahkan hal kecil lainnya seperti topi maupun kacamata.  

a) Fashion sebagai komunikasi 

Fashion dan pakaian adalah bentuk komunikasi nonverbal karena tidak 

menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. Tidaklah sulit untuk memahami bahwa 

meski garmen diungkapkan dalam kata-kata seperti merek atau slogan, disana 

tetap saja level komunikasi nonverbal yang memperkuat makna harfiah slogan 

atau merek tersebut. Dalam The Language of Clothes, Lurie menunjukkan 

keyakinannya bahwa disana ada analogi langsung. Ada banyak bahasa busana 

yang berbeda, yang masing-masing memiliki kosakata dan tata bahasanya masing-

masing (Barnard, 2011). 
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Fashion dan pakaian dapat mengkomunikasikan identitasseseorang. Dengan cara 

seseorang mengenakan atribut fashion disitulah mereka mencoba menunjukkan 

identitas diri mereka. 

 

b) Fashion sebagai kelas sosial 

Fashion dan pakaian merupakan bagian dari proses yang didalamnya dikonstruksi 

pengalaman kelompok-kelompok sosial atas tatanan sosial. Status sosial 

seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya status ekonomi. Menurut Roach dan 

Eicher(dalam Barnard, 2011) menghias seseorang bisa merefleksikan hubungan 

dengan sistem produksi yang merupakan karakteristik ekonomi tertentu dimana 

orang itu tinggal. Fashion dan pakaian merefleksikan bentuk organisasi ekonomi 

tempat seseorang hidup di samping merefleksikan statusnya dalam ekonomi itu. 

Aspek pakaian dan fashion bisa digambarkan sebagai penandaan ekonomi. 

 

2. Konsep Mengenai Brand 

Kotler dan Amstrong (1999) juga Keller (2001) berpendapat bahwa brand adalah 

nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi keseluruhannya, yang 

ditunjukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan 

sekaligus sebagai diferensiasi produk.  

Definisi ini memiliki kesamaan dengan UU No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, 

merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – 

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 
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Sementara Keegan et al. berpendapat bahwa brand adalah sejumlah citra dan 

pengalaman dalam benak konsumen yang mengkomunikasikan manfaat yang 

dijanjikan produk yang diproduksi oleh perusahaan tertentu (dalam Ferrinadewi, 

2008). 

Beberapa definisi ini menekankan bahwa brand erat kaitannya dengan alam pikir 

manusia. Alam pikir manusia meliputi semua yang eksis dalam pikiran konsumen 

terhadap merek seperti perasaan, pengalaman, citra, persepsi, keyakinan, sikap 

sehingga dapat dikatakan merek adalah sesuatu yang sifatnya imaterial.  Brand 

merubah atau mentransformasi hal yang sifatnya tangiable menjadi sesuatu yang 

bernilai. Proses transformasi berjalan dengan menyediakan sesuatu yang bernilai. 

Proses transformasi ini sepenuhnya untuk melanjutkan atau menghentikannya. 

Selain itu, Keller juga berpendapat bahwa untuk menciptakan brand yang kuat, 

diperlukan brand knowledge. Brand knowledge terdiri dari brand awarness dan 

brand image. Brand knowledge yang baik dalam benak kosumen inilah yang 

nantinnya akan menciptakan ekuitas merek (brand equity), dan mengarahkannya. 

(Keller, 2002). 

Brand awarness sendiri dapat diartikan sebagai gabungan dari brand recognition 

(suatu kondisi dimana konsumen dapat mengenali dan mengidentifikasi suatu 

brand, karena konsumen pernah melihat atau mendengar brand tersebut) dan 

brand recall (suatu kondisi dimana konsumen dapat menyebutkan suatu brand, 

ketika diberi petunjuk berupa kategori produk, kebutuhan yang terpenuhi dari 

suatu kategori produk, situasi, dan lain-lain) (Keller, 2002). 
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Sedangkan brand image merupakan asosiasi konsumen terhadap suatu brand yang 

didapat dari ; pengalaman langsung menggunakan merek tersebut, informasi yang 

didapat konsumen dari brand itu sendiri maupun media komersil/non komersil, 

word of mouth, dari unsur – unsur simbolis brand tersebut (nama dan logo), 

maupun identifikasi brand berdasarkan negara asal, perusahaan induk, saluran 

distribusi, endorser, dan lain sebagainya. (Keller, 2002). 

 

Jadi bisa disimpulkan bahwa fashion branded adalah gaya berpenampilan yang 

digemari seseorang dengan barang yang bernilai tinggi. Melihat fashion sebagai 

gaya hidup dan brand adalah salah satu bagian dari fashion, maka brand dianggap 

adalah gaya hidup masa kini.  

 

B. Persepsi Kelas sosial 

1) Tinjauan tentang persepsi 

Woodworth (1957), mendefinisikan persepsi sebagai proses tentang obyek-obyek 

dan fakta-fakta obyektif atas dasar rangsang dari obyek-obyek tersebut yang 

mempengaruhi indera. Harvey dan Smith (1977) dan juga Wrigtnsman dan Deaux 

(1981) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses membuat penilaian atau 

membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat di dalam 

lapangan penginderaan seseorang (Hartoyo, 2011). 

Persepsi memiliki basis fisiologi karena persepsi menggunakan panca indera 

manusia sekaligus memiliki basis budaya, ekonomi, sosial, dan psikologis karena 

proses ini melibatkan organisir dan interprestasi stimuli (Ferrinadewi, 2008). 
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Menurut Walgito (2010), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indra atau juga disebut proses sensorik. Menurut Moskowitz (dalam 

Walgito, 2010), persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu 

terhadap stimulus yang diterimanya. 

Menurut Walgito (2010), faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat 

dikemukakan beberapa faktor, yaitu: 

a. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga 

dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 

b. Alat indera, syaraf, dan susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak 

sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon 

diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi, diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 

sekumpulan objek. 
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Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan 

akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek atau stimulus, 

meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok 

dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya 

sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan 

individu, kepribadian, sikap atau motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya 

persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh 

pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya (Walgito, 2010). 

2) Tinjauan tentang kelas sosial 

Kelas sosial menurut Max weber bahwasanya ia mengadakan pembedaan anatara 

dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, tetapi tetap mempergunakan 

istilah kelas bagi semua lapisan. Dengan adanya kelas yang bersifat ekonomis 

dibaginya lagi kedalam sub kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan 

menggunakan kecakapannya. Disamping itu, Max weber masih menyebutkan 

adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyrakat dan 

dinamakannya stand. 

Joseph Schumpter mengatakan bahwa kelas – kelas dalam masyarakat terbentuk 

karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan – keperluan 

yang nyata, akan tetapi makna kelas dan gejala – gejala kemasyarakatan lainnya 

hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya 

Definisi lain dari kelas sosial adalah berdasarkan beberapa kriteria tradisional, 

yaitu: 
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1. Besar atau ukuran jumlah anggota – anggtanya, 

2. Kebudayaan yang sama, yang menentukan hak – hak dan kewajiban – 

kewajiban warganya, 

3. Kelangengan, 

4. Tanda- tanda / lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas, 

5. Batas-batas yang tegas (bagi kelompok itu terhadap kelompok lain) 

6. Antogonisme tertentu. 

Sehubungan dengan kriteria diatas, kelas menyediakan kesempatan atau fasiitas-

fasilitas hidup tertentu (life chances) bagi anggotanya. Selain itu, kelas juga 

mempengaruhi gaya dan tingkah laku hidup masing - masing warganya (life style) 

karena kelas – kelas yang ada dalam lapisan masyarakat mempunyai perbedaan 

dalam kesempatan – kesempatan menjalani jenis pendidikan atau rekreasi tertentu 

(Soekanto,1982). 

Maka dari itu, Persepsi kelas sosial bisa dikatakan sebagai bentuk penilaian dan 

pemikiran seseorang maupun kelompok atas suatu pembedaan kelas sosial di 

masyarakat baik kelas menengah maupun kelas atas terhadap berbagai macam hal 

yang telah mereka lakukan seperti halnya penilaian mahasiswa terhadap 

mahasiswa yang lain dengan menggunakan dan membeli barang-barang fashion 

branded seperti tas, pakaian, celana, handphone, make up, sepatu, dan lain-lain. 
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C) Kelas sosial sebagai identitas 

 

Kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat. Kelas sosial dianggap sebagai 

golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi   

tertentu dalam proses produksi. Bagi Karl Marx, sebuah kelas baru dianggap kelas 

yang sebenarnya apabila dia bukan hanya secara objektif merupakan golongan 

kelas sosial dengan menyadari diri sebagi kelas, sebagai golongan khusus dalam 

masyarakat yang mempunyai kepentingan spesifik serta mau 

memperjuangkannya. (Suseno,1999).  

Kelas dipahami dalam kaitannya dengan ranah ekonomi, politis dan ideologis. 

Pada posisi ini mengakui tempat dimana subjektivitas lain berada pada konstruksi 

identitas dan memindahkan narasi besar kaum modernis mengenai kelas (Hartley, 

2010). Dengan ekonomi, politik dan ideologi yang dimiliki seseorang membawa 

pada identitas sosial orang tersebut. 

 

D) Status sosial 

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok 

sosial. Kedudkan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam 

masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan 

pergaulannya, prestisenya, dan hak – hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedua 

istilahtersebut diatas akam dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan 

dengan istilah “kedudukan” (status) saja (Soekanto, 1982). 

Status sosial didasarkan pada berbagai unsur kepentingan dalam kehidupan 

bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam kekerabatan, status jabatan, 

dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan 
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baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari – hari seseorang 

tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya 

saja (Syani 2007). 

Seperti diketahui bahwa status sosial ada tiga macam yaitu sebagai berikut: 

1. Ascribed Status, status ini diperoleh atas dasar keturunan. Pada umunya 

status ini banyak dijumpai pada masyarakat yang menganut stratifikasi 

tertutup, misalnya masyarakat feodal. 

2. Achieved Status, status ini diperoleh atas dasar usaha yang disengaja. 

Status ini bersifat lebih terbuka, yaitu atas dasar cita – cita yang 

direncanakan dan diperhitungkan dengan matang. Individu dan segenap 

anggota masyrakat berhak dan bebas menentukan kehendaknya sendiri 

dalam memilih status tertentu sesuai dengan kemampuannya sendiri. 

3. Assigned Status, status ini merupakan status yang diberikan. Status ini 

mempunyai hubungan erat dengan achieved status, dalam arti bahwa suatu 

kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada 

seseorang dianggap telah berjasa 

 

E) Landasan Teori 

A. Theory Leisure Class 

Arti penting gagasan Veblen theory leisure class yakni kritis terhadap leisure 

class (yang terkait erat dengan pengusaha) karena perannya dalam mendorong 

konsumsi yang sia-sia. Untuk mengesankan seluruh masyarakat kelas ini 

melakukan conspicious leisure (penggunaan waktu secara tidak produktif) dan 
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conspicious consumption (mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang yang 

dinilainya tak sepadan dengan pengeluaran tersebut).Dalam perilaku konsumsi 

yaitu ingin memperoleh manfaat atau utilitas yang sebesar-besarnya dari tiap 

barang yang di konsumsinya, dan ada tidak wajar pula kalau konsumsi ditunjukan 

untuk hal pamer, hal inilah yang disebut Conspicuous consumption. Kelas – kelas 

sosial lainnya dipengaruhi oleh contoh – contoh tersebut dan berusaha 

menyamainya, baik secara langsung maupun tak langsung. Akibatnya adalah 

muncul masyarakat yang dicirikan oleh pemborosan waktu dan uang ( Ritzer, 

2005). 

Teori leisure class dari Veblen dipilih karena membahas tentang kelas penikmat 

yang menghabiskan waktu luangnya untuk mencari kenikmatan atas apa yang 

dikonsumsinya dan menunjukkan kepemilikan waktu luang yang mencolok, 

sehingga semakin membedakan diri dengan kelas sosial lainnya. Relevansi 

dengan penelitian ini bahwa mayoritas konsumen fashion branded adalah 

mahasiswa, dimana mahasiswa memiliki banyak waktu luang dari pada kelas 

sosial lainnya.Kebanyakan mahasiswa mengkonsumsi waktu luangnya seperti 

(kuliner, spa, fotografi, travel, nonton konser dan sebagainya), yang tujuan 

utamanya untuk bersenang-senang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori 

leisure class relevan dengan penelitian ini yang mengangkat tentang penggunaan 

fashion branded yang dilakukan mahasiswa. 

Bagi kaum mudawaktu merupakan bagian yang sangat penting. Bagi kaum muda 

waktu itu harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk belajar dan 

menimba ilmu pengetahuan akan tetapi dibalik semua itu dalam kenyataanya 

adanya waktu kosong atau waktu luang disela-sela kesibukannya untuk belajar, 
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mereka menggunakan waktu tersebut untuk melakukan berbagai bentuk aktivitas 

gaya hidup dengan cara membeli barang – barang fashion branded seperti tas, 

sepatu, pakaian, handphone, bahkan make up yang sesuai dengan uang sakunya 

(harga yang terjangkau) mengingat anak muda masih bergantung kepada orang 

tuanya. 

Tak hanya itu saja melainkan berbagai aktivitas gaya hidup yang lainnya seperti 

nongkrong, hangout, nonton bioskop, makan direstoran, dan traveling tersebut 

membuang waktu mengingat aktivitas gaya hidup tersebut hanyalah menawarkan 

kesenangan semata sebagai kelas penikmat. Dalam situasi seperti ini akan tumbuh 

dan berkembangnya suatu lapisan masyarakat yang disebut Thorstein Veblen 

sebagai leisure class. 

Konsumsi yang mencolok (conspicuous consumption) adalah pengeluaran yang 

sia-sia untuk kesenangan semata dan hasrat untuk menunjukkan suatu posisi atau 

status sosial yang lebih terpandang dibandingkan dengan kalangan-kalangan lain 

(Damsar. 2011). Dengan ini kaum leisure class hidup dalam aliran hedonisme 

yang lebih mengedepankan pada kesenangan dan kenikmatan semata dan 

cenderung untuk melakukan pemborosan (perilaku konsumtif). Manakala semua 

itu, menurut Veblen, merupakan bahagian dari roh animalistik dan memperkuat 

hasrat barbarian untuk mendominasi (Damsar. 2011). 

 

F) Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

(Sugiyono, 2012).Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu :  
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Ha : Ada pengaruh antara penggunaan fashion branded terhadap kelas – kelas 

sosial di kalangan mahasiswa Fisip Unila. 

Ho : Tidak ada pengaruh antara penggunaan fashion branded terhadap kelas-

kelas sosial di kalangan mahasiswa Fisip Unila. 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan.2.1.Bagan kerangka pikir 

Faktor Eksternal: 

1. Kebudayaan 

2. Kelas sosial 

Faktor Internal: 

1. Motivasi 

2. Harga diri 

3. Gaya hidup 

Mahasiswa 

Perilaku Konsumtif 

1. Leisure Class 

2. Budaya 

konsumerisme 

 
Fashion Branded 

 Pakaian 

 Tas  

 Sepatu 

Status Sosial 


