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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai identitas wanita muslmah urban yang 

direpresentasikan oleh produk brand fashion Ria Miranda. Objek penelitian ini 

adalah produk Ria Miranda; Minang Heritage Collection, Paragrina dan SansTitre. 

Ketiga nya merupakan koleksi terbaru dari Ria Miranda di tahun 2017 ini dan 

mempunyai makna cerita yang dalam atas proses pencarian ide dan produksinya 

untuk menggambarkan identitas wanita muslimah urban. Adapun tujuan dari 

penelitian ini untuk mengeksplor penggambaran identitas wanita muslimah yang 

direpresentasikan dalam motif, warna, dan cuttingan yang dipergunakan 

RiaMiranda dalam koleksi-koleksi nya. Identitas seseorang dapat dilihat dari 

bagaimana ia berbusana dan berpenampilan.   

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka Identitas Wanita Muslimah 

pada Produk Fashion Brand Ria Miranda, Industri kreatif fashion busana muslimah 

sebagai produk budaya, Fashion sebagai Produk Komodifikasi Agama, dan 

Fenomena Selebgram atas masyarakat Urban, Media Sosial atas Pergeseran Konsep 

Wanita Muslimah, serta Globalisasi Fashion Mode di Indonesia. Dengan  

Menggunakan metode visual dengan site of production sebagai fokusnya, 

Menggunakan teknik pengumpulan data indepth interview dan observasi. 

Pemaknaan dan penggalian identitas atas produk RiaMiranda dilakukan dalam 

tahap memaknai secara denotasi dan konotasi sehingga menghasilkan pemaknaan 

atau mitos yang dibangun RiaMiranda atas identitas dalam produknya. 

Menggunakan indepth interview dengan produsen untuk mengumpulkan data-data 

untuk memperkaya analisis yang akan digunakan.  

Hasil dalam penelitian ini yakni menunjukkan bahwa produk Ria Miranda 

merepresentasikan gambaran identitas wanita muslimah urban. Identitas yang 

dikonstruksi dalam produk-produk koleksi Ria Miranda pada pemilihan motif, 

warna, serta cuttingan nya merupakan karakteristik dari identitas wanita muslimah 

urban. Identitas dalam setiap ciri produknya tersebut merupakan cara representatif 

untuk menunjukkan personaliti seseorang melalui busana yang ia kenakan. Identitas 
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seorang wanita muslimah yang anggun, sopan-santun, memiliki mobilitas tinggi 

namun tetap sebagai ibu dan istri yang melakukan kewajiban-kewajiban dan 

tuntutan syariah agama. Selain itu, dalam produknya Ria memasukan unsur 

globalisasi industri fashion yang mengandung visi slogan from local to global.  

 

Kata kunci: Proses Produksi Visual, Identitas, Fashion, Islam, Urban 
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