
MAKNA PRODUK INDIE CLOTHING PADA KALANGAN 

MAHASISWA URBAN DI KOTA SURABAYA 

Oleh :BRILLIA HENING MAS 

NIM: 071311433048 

 

Program Studi Sosiologi Departemen Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Airlangga 

Semester Gasal/Tahun 2016/2017 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan. Masyarakat yang 

bermukim di kota pahlawan ini tidak hanya penduduk asli saja, akan tetapi juga 

masyarakat yang berasal dari luar kota Surabaya. Arus urbanisasi pada kota Surabaya 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan masyarakat 

Surabaya didorong oleh peluang peluang menguntungkan yang ada di kota Surabaya 

lebih besar dibandingkan dengan di desa. Selain itu, ada hal yang menjadi daya tarik 

tersendiri yaitu Surabaya memiliki perguruan tinggi yang kualitas serta fasilitasnya 

menunjang dengan baik sehingga menjadi sasaran pelajar untuk menimba ilmu di 

jenjang Universitas. Hal ini menyebabkan adanya mahasiswa yang tak sedikit 

jumlahnya, mahasiswa pada setiap universitas biasanya berasal dari kota Surabaya itu 

sendiri maupun dari berbagai daerah lainnya. Adanya beragam mahasiswa yang ada 

di Surabaya ini tentunya menjadi mangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi para 

produsen bisnis fashion. Sehingga sudah menjadi rahasia umum jika para mahasiswa 

inilah menjadi salah satu kelompok penikmat fashion yang dijadikan target pertama 

oleh para produsen tersebut. Kondisi demikian yang menyebabkan Surabaya 

mendapatkan julukan kota terbesar setelah ibukota. Bangunan-bangunan tinggi 

dijumpai di daerah Surabaya seperti pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, dan 

pusat perdagangan. Berbagai kemajuan di segala bidang telah merajai kota Surabaya. 

Salah satu bidang yang juga turut mengalami kemajuan yaitu bidang fashion. Bidang 

fashion mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti yang kita ketahui bahwa 

selama ini pasar fashion di Indonesia sangat didominasi oleh brand-brand kapitalis 

seperti Converse, Planet Surf, Zara, Pull & Bear, Stradivarius dan sebagainya. Brand 

kapitalis ini menawarkan produk dengan kualitas tinggi, berkelas, dan tidak jarang 

setiap produknya mempunya harga jual yang tinggi. Eksistensi dari brand-brand 

fashion ini menyebabkan adanya mall-mall serta Departemen Store ditiap sudut 

wilayah kota Surabaya. Adanya perkembangan yang cukup pesat membuat para 

pecinta fashion diharuskan untuk menjadi sosok yang modis serta fashionable dalam 

berbusana sehari-hari.  



Perkembangan fashion sendiri tidak dapat dipisahkan dari peran serta 

kalangan mahasiswa. Mahasiswa salah satunya merupakan agen perubahan, yang 

secara tidak langsung menjadi aktor perubahan. Apalagi mahasiswa yang berasal dari 

luar Surabaya atau yang biasa kita sebut dengan mahasiswa urban sebelumnya tidak 

mengenal trend fashion di kalangan daerahnya, namun ketika di Surabaya ternyata 

mereka menemukan berbagai macam trend fashion yang ada. Adanya perubahan 

penampilan dalam mereka sangat jelas terlihat. Hal ini dapat dilihat dari pandangan 

mereka dalam berbusana yang awalnya mereka berpakaian dengan busana sederhana, 

sekarang menjadi lebih modis dan mengikuti perkembangan trend fashion yang 

ada.Perubahan dari mahasiswa urban ini sendiri menyebabkan timbulnya rasa 

konsumtif yang tinggi karena dilatarbelakangi oleh kota Surabaya yang merupakan 

kota metropolitan dengan suguhan berbagai macam mall disetiap sudut kota.Tingkat 

konsumsi yang tinggi menyebabkan adanya konsumsi terus menerus ini 

menyebabkan banyak bermunculan pasar pasar fashion seperti shopping mall, 

Departement Store yang menjamur di tiap mall-mall besar Surabaya, serta butik butik 

keluaran desaigner ternama.  

Namun seiring dengan perkembangan fashion yang cepat dan dinamis, 

membuat keberadaan shopping mall semakin kurang diminati. Hal ini disebabkan 

karena shopping mall dianggap kurang memberi kepuasan terhadap konsumen. 

Kurangnya kepuasan konsumen ini dipicu rasa konsumsi yang terus menerus tidak 

ada habisnya dalam membeli suatu produk fashion. Sehingga timbulah fenomena 

baru dalam mengatasi rasa ketidapuasan konsumen terhadap Departement store 

maupun shopping mall, yaitu adanya suatu produk indie clothing atau yang lebih 

dikenal dengan produk lokal. Indie clothing diambil dari kata indie yang berarti 

independen, dimana produsen memproduksi barang itu sendiri dengan desain dan 

merk sendiri tanpa bekerja sama dengan major fashion label lainnya. Bisnis indie 

clothing ini merupakan fenomena baru di bidang fashion, karena indie clothing 

sendiri adalah hasil kreatifitas para pengusaha lokal dalam menciptakan suatu brand 

yang tentunya kualitas sama bagusnya dengan produk luar. Brand indie juga 

mempunyai keunikan tersendiri yaitu dilihat dari desain model pakaian yang mereka 

produksi, hingga jumlah produksi yang mereka pasarkan limited edition dalam setiap 

artikel produksinya. Hal ini berbeda dengan produk kapitalis yang memproduksi 

jumlah yang lebih banyak dibandingan dengan produk produk indie clothing. 

Produk indie clothing merupakan bagian dari subkultur kaum muda 

khususnya pada kalangan mahasiswa, subkultur ini terus berkembang menjadi selera, 

pilihan dan simbol gaya hidup dalam berbusana bagi kalangan muda dimana kalangan 

mahasiswa adalah konsumen utama. Perkembangan indie clothing ini dapat dilihat 

jelas di kota kota besar salah satunya adalah kota Surabaya. Surabaya merupakan kota 

yang salah satunya menjadi dampak dari antusiasme produk indie clothing, kita bisa 

menjumpai distro-distro yang menawarkan berbagai produk indie yang ada. Produk 



indie clothing ternyata telah memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat 

kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon positif yang diberikan oleh 

masyarakat terhadap keberadaan produk indie clothing. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

hampir seluruh anak muda memakai busana produk indie dalam menunjang fashion 

mereka sehari-hari. Dengan menawarkan nuansa lain yang bersifat baru bagi 

masyarakat baik dari segiproduk maupun konsep, produk indie clothing mampu 

berdiri dan berkembang ditengah maraknya pendirian mall-mall besar di kota 

Surabaya. Dari sini juga terlihat bahwa telah terjadi pergeseran konsumsi masyarakat 

khususnya mahasiswa dari merk-merk yang ada di mall, menjadi beralih ke produk 

indie clothing. Pada penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai makna produk 

indie clothing pada kalangan mahasiswa urban di kota Surabaya, serta wujud 

eksistensi diri mahasiswa urban melalui penggunaan produk indie clothing.  

Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori Alferd Schutz mengenai 

fenomenologi dan teori Interaksionisme Simbolik oleh Blummer. Informan dalam 

kajian ini adalah mahasiswa urban pengguna produk indie clothing. Teknik 

pengambilan informan yang digunakan adalah snowball dan accidental. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. Hasil penelitian ini 

adalah makna dari penggunaan produk indie menurut teori Alfred antara lain adanya 

motif dasar dari tindakan individu dalam menggunakan produk indie clothing yaitu 

produk indie clothing mempunyai sifat limited edition, dimana akan menimbulkan 

gaya fashion yang unik. Sedangkan tujuan yang ingin di dapatkan adalah kenyaman 

setiap produknya ketika digunakan, supaya uptodate, dan produknya limited. 

Kemudian hasil kajian dari penelitian ini adalah produk indie clothing dianggap lebih 

fashionable, sehingga mereka mempertahankan eksistensi diri dengan cara 

mengenakan produk indie sebagai daily outfit. Dan produk indie clothing mempunyai 

sifat ekslusif yang mana produk indie memproduksi produksinya dengan limited 

edition.  
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PENDAHULUAN  

Kota Surabaya merupakan 

salah satu kota metropolitan. 

Masyarakat yang bermukim di kota 

pahlawan ini tidak hanya penduduk 

asli saja, akan tetapi juga masyarakat 

yang berasal dari luar kota Surabaya. 

Hal ini menyebabkan peningkatan 

pertumbuhan masyarakat Surabaya 



yang didorong oleh peluang-peluang 

menguntungkan yang ada di kota 

Surabaya lebih besar dibandingkan 

dengan di desa. Selain itu, ada hal 

yang menjadi daya tarik tersendiri 

yaitu Surabaya memiliki perguruan 

tinggi yang kualitas serta fasilitasnya 

menunjang dengan baik sehingga 

menjadi sasaran pelajar untuk 

menimba ilmu di jenjang Universitas. 

Di Surabaya, terdapat berbagai 

macam perguruan tinggi yang ternama 

dan berkualitas dimana hal ini 

menyebabkan adanya mahasiswa yang 

tak sedikit jumlahnya, mahasiswa pada 

setiap universitas biasanya berasal dari 

kota Surabaya itu sendiri maupun dari 

berbagai daerah lainnya. Adanya 

beragam mahasiswa yang ada di 

Surabaya ini tentunya menjadi mangsa 

pasar yang cukup menjanjikan bagi 

para produsen bisnis fashion. Sehingga 

sudah menjadi rahasia umum jika para 

mahasiswa inilah menjadi salah satu 

kelompok penikmat fashion yang 

dijadikan target pertama oleh para 

produsen tersebut. Perkembangan 

fashion sendiri tidak dapat dipisahkan 

dari peran serta kalangan mahasiswa. 

Mahasiswa salah satunya merupakan 

agen perubahan, yang secara tidak 

langsung menjadi aktor perubahan. 

Apalagi mahasiswa yang berasal dari 

luar Surabaya atau yang biasa kita 

sebut dengan mahasiswa urban 

sebelumnya tidak mengenal trend 

fashion di kalangan daerahnya, namun 

ketika di Surabaya ternyata mereka 

menemukan berbagai macam trend 

fashion yang ada. Perubahan dari 

mahasiswa urban ini sendiri 

menyebabkan timbulnya rasa 

konsumtif yang tinggi karena 



dilatarbelakangi oleh kota Surabaya 

yang merupakan kota metropolitan 

dengan suguhan berbagai macam mall 

disetiap sudut kota. Tingkat konsumsi 

yang tinggi menyebabkan adanya 

konsumsi terus menerus ini 

menyebabkan banyak bermunculan 

pasar pasar fashion seperti shopping 

mall, Departement Store yang 

menjamur di tiap mall-mall besar 

Surabaya, serta butik butik keluaran 

desaigner ternama.  

Namun seiring dengan 

perkembangan fashion yang cepat dan 

dinamis, membuat keberadaan 

shopping mall semakin kurang 

diminati. Hal ini disebabkan karena 

shopping mall dianggap kurang 

memberi kepuasan terhadap 

konsumen. Kurangnya kepuasan 

konsumen ini dipicu rasa konsumsi 

yang terus menerus tidak ada habisnya 

dalam membeli suatu produk fashion. 

Sehingga timbulah fenomena baru 

dalam mengatasi rasa ketidapuasan 

konsumen terhadap Departement store 

maupun shopping mall, yaitu adanya 

suatu produk indie clothing atau yang 

lebih dikenal dengan produk lokal. 

Indie clothing diambil dari kata 

indie yang berarti independen, dimana 

produsen memproduksi barang itu 

sendiri dengan desain dan merk sendiri 

tanpa bekerja sama dengan major 

fashion label lainnya, serta melakukan 

distribusi produknya melalui toko yang 

secara khusus menjual produk yang 

mereka produksi tanpa adanya campur 

tangan orang lain (http://www.detik-

bisnis.com/2012/11/info-tengtang-

sejarah-awal-mula_7375.html, Forum 

Pengusaha 2012) 

http://www.detik-bisnis.com/2012/11/info-tengtang-sejarah-awal-mula_7375.html
http://www.detik-bisnis.com/2012/11/info-tengtang-sejarah-awal-mula_7375.html
http://www.detik-bisnis.com/2012/11/info-tengtang-sejarah-awal-mula_7375.html


Bisnis indie clothing ini 

merupakan fenomena baru di bidang 

fashion, karena indie clothing sendiri 

adalah hasil kreatifitas para pengusaha 

lokal dalam menciptakan suatu brand 

yang tentunya kualitas sama bagusnya 

dengan produk luar. Brand indie juga 

mempunyai keunikan tersendiri yaitu 

dilihat dari desain model pakaian yang 

mereka produksi, hingga jumlah 

produksi yang mereka pasarkan limited 

edition dalam setiap artikel 

produksinya. Hal ini berbeda dengan 

produk kapitalis yang memproduksi 

jumlah yang lebih banyak dibandingan 

dengan produk produk indie clothing. 

Bandung merupakan kota yang 

pertama kali menciptakan sebuah 

brand indie dimana kota ini telah 

berhasil melebarkan produk-produk 

indie melalui pemasaran ke daerah 

kota-kota besar lainnya di Indonesia. 

Hal ini terdorong karena antusiasme 

pasar yang baik. Kemunculan indie 

clothing merupakan salah satu 

perlawanan terhadap dominasi produk-

produk kapitalis di dunia fashion, 

dimana produk yang ditawarkan lebih 

memberikan ruang untuk remaja dalam 

berekspresi dan eksis sebagai industri 

kreatif yang semakin berkembang 

dalam masyarakat. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa produk indie clothing 

sendiri merupakan bagian dari 

subkultur kalangan remaja khususnya 

mahasiswa yang semakin luas sebagai 

selera, pilihan, dan simbol gaya hidup 

berpakaian bagi anak muda khususnya 

mahasiswa sebagai konsumen yang 

paling utama.  

Bisnis indie clothing ini 

tumbuh dengan cepat seiring dengan 

tingginya minat konsumen yang rata 



rata merupakan kalangan mahasiswa. 

Adapun mahasiswa diluar Surabaya 

pun ternyata tertarik dengan fashion 

indie. Banyak sebagian dari mereka 

beralih ke produk indie daripada 

produk-produk yang dipasarkan di 

mall-mall. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya perubahan penampilan, 

terlihat dari perubahan cara berpakaian 

dari yang sederhana menjadi lebih 

modis dan lebih konsumtif pada 

produk indie pada busana yang mereka 

kenakan. Antusias dari para konsumen 

inilah yang menyebabkan produk indie 

terus diminati oleh kalangan 

mahasiswa urban, karena selain barang 

yang dihasilkan berkualitas ternyata 

harga yang ditawarkan produk indie 

jauh lebih bersahabat dikantong 

daripada brand-brand yang ada di mall, 

sehingga bagi mahasiswa urban tidak 

perlu merogoh kocek yang dalam. 

Produk indie clothing ini tidak mudah 

pudar dan hilang karena indie clothing 

mempunyai keunikan sendiri dalam 

menciptakan desain, serta membatasi 

jumlah produksi di setiap jenis dan 

model yang mereka buat. Antusias 

inilah yang menyebabkan konsumen 

fashion mulai beralih ke produk indie 

dalam memenuhi kebutuhan dalam 

berpakaian. 

Perkembangan indie clothing 

ini dapat dilihat jelas di kota kota besar 

salah satunya adalah kota Surabaya. 

Surabaya merupakan kota yang salah 

satunya menjadi dampak dari 

antusiasme produk indie clothing, 

produk indie clothing ternyata telah 

memberikan kontribusi dalam 

perekonomian masyarakat kota 

Surabaya. Dengan menawarkan nuansa 

lain yang bersifat baru bagi 



masyarakat baik dari segi produk 

maupun konsep, produk indie clothing 

mampu berdiri dan berkembang 

ditengah maraknya pendirian mall-

mall besar di kota Surabaya. Dari sini 

juga terlihat bahwa telah terjadi 

pergeseran konsumsi masyarakat 

khususnya mahasiswa dari merk-merk 

yang ada di mall, menjadi beralih ke 

produk indie clothing. 

Pada penjelasan diatas, peneliti 

ingin meneliti bagaimana mahasiswa 

urban memaknai produk indie clothing 

dalam menunjang fashion sehari-hari, 

serta bagaimana mahasiswa 

mewujudkan eksistensi diri mereka 

melalui penggunaan produk indie 

clothing. Peneliti memilih tiga setting 

sosial dalam penelitian ini diantara lain 

yaitu Flashy Shop, Ouval Research, 

dan Garlick Store. Dan kalangan 

mahasiswa urban yang akan menjadi 

subjek utama dalam penelitian ini, 

sebab mahasiswa urban lebih 

cenderung mempunyai sifat konsumsi 

yang sangat tinggi sehingga rata rata 

mereka melakukan konsumsi bukan 

hanya sekedar pemenuhan kebutuhan 

semata, akan tetapi mereka 

mempunyai selera tersendiri hingga 

pencitraan diri sebagai bagian dari 

selera. 

Berdasarkan permasalahan yang 

dijelaskan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penulisan ini 

adalah 

1. Mampu mendeskripsikan 

gambaran tentang produk indie 

clothing yang ada di kota 

Surabaya.  

2. Mampu memahami serta 

menjelaskan bagaimana 



mahasiswa urban di kota 

Surabaya memaknai produk 

indie clothing, dimana mereka 

menjadi target konsumen utama 

dalam pemasaran produk indie 

clothing. 

3. Mampu menjelaskan serta 

mendeskripsikan bagaimana 

wujud eksistensi diri mahasiswa 

urban melalui penggunaan 

produk indie clothing. 

Kajian Teori dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua 

teori yaitu yang pertama teori 

Interaksionisme Simbolik dari George 

Ritzer dan Herbert Blummer, 

kemudian teori kedua yaitu teori 

Fenomenologi dari Alfred Schutz.  

Teori interaksionisme simbolik 

menunjuk kepada sifat khas dari 

interaksi antar manusia. Kekhasannya 

adalah manusia saling menerjemahkan 

dan saling mendefinisikan 

tindakannya. Bukan hanya reaksi 

belaka dari tindakan orang lain, tapi 

didasarkan atas “makna” yang 

diberikan terhadap tindakan orang lain. 

Interaksi antar individu, diantarai oleh 

adanya penggunaan simbol-simbol, 

interpretasi atau saling berusaha untuk 

saling memahami maksud dari 

tindakan masing-masing.  

Pokok perhatian teori ini yaitu, 

dampak makna dan simbol pada 

tindakan dan interaksi manusia. 

Manusia mempelajari simbol-simbol 

dan juga makna didalam interaksi 

sosial. Makna dan simbol memberi 

karakteristik khusus pada tindakan 

sosial dan interaksi sosial. Orang 

sering menggunakan simbol untuk 



mengkomunikasikan sesuatu tentang 

diri mereka, misalnya 

mengkomunikasikan gaya hidup 

tertentu (Ritzer, George 2007:292). 

Simbol sangat penting dalam 

memungkinkan orang bertindak 

didalam cara-cara manusiawi yang 

khas. Selain kegunaan umum tersebut, 

simbol-simbol pada umumnya dan 

bahasa pada khususnya mempunyai 

sebuah fungsi (Ritzer, George 

2012:630); 

1. simbol-simbol memampukan 

manusia berurusan dengan 

dunia material dan sosial 

dengan memungkinkan mereka 

memberi nama atau 

mengkategorikan objek yang 

mereka jumpai. 

2. simbol dapat meningkatkan 

kemampuan manusia dalam 

memahami lingkungan. 

3. simbol dapat meningkatkan 

kemampuan untuk berpikir, 

meskipun sekumpulan simbol 

hanya memungkinkan 

kemampuan berpikir terbatas. 

4. simbol dapat meningkatkan 

kemampuan manusia untuk 

memecahkan berbagai 

masalah. 

5. penggunaan simbol 

memungkinkan para aktor 

melampaui waktu dan ruang 

dan bahkan pribadi mereka 

sendiri. 

6. simbol memungkinkan kita 

membayangkan sesuatu yang 

realistis. 



Dalam hal ini penggunaan 

produk distro menjadi fokus penelitian 

mempergunakan simbol-simbol 

tertentu dalam membentuk suatu ciri 

khas dalam dirinya. Terkait dengan 

penelitian, interaksi dan simbol 

digunakan mahasiswa urban sebagai 

bentuk komunikasi dengan sesama. 

Dimana biasanya mahasiswa urban 

menggunakan simbol sebagai ciri khas 

dirinya dalam suatu kelompok atau 

lingkungan mereka agar mereka 

dikenal dan mempunyai sesuatu untuk 

dipandang berbeda dari yang lain.  

Kemudian teori kedua yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori fenomenologi dari Alfred Schutz, 

dimana Schutz membedakan dua tipe 

motif tindakan sosial yaitu because 

motive dan in order to motive. Motif 

“sebab” adalah yang melatarbelakangi 

seseorang melakukan tindakan 

tertentu. Sedangkan motif “tujuan” 

adalah tujuan yang ingin dicapai oleh 

seseorang yang melakukan suatu 

tindakan tertentu. Dalam penelitian ini 

bagi mahasiswa pengguna produk 

indie clothing memiliki motif yang 

berbeda-beda. Motif yang dimiliki 

oleh individu tersebut ada yang untuk 

mendapatkan sesuatu (in-order-to 

motive) adapula yang karena sesuatu 

(because-motive) dimana motif-motif 

yang ada dalam diri individu 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. 

PEMBAHASAN 

Dalam teori Schutz, tindakan 

subyektif dari para aktor tidak terjadi 

begitu saja, tetapi ada suatu proses 

yang dilalui si aktor dengan 

mempertimbangkan kondisi sosial, 



ekonomi, budaya, dan norma etika 

agama atas dasar kemampuannya 

sendiri sebelum keputusan tindakan itu 

dilakukan. Dari penelitian yang telah 

dilakukan, dapat diketahui bahwa 

subyek mempunyai alasan tersendiri 

untuk menggunakan produk indie 

clothing yang akan digunakan, alasan- 

alasan tersebut berdasarkan faktor-

faktor yaitu faktor internal berdasarkan 

kemampuan subyek dalam mengakses 

situs website dari suatu merk indie 

clothing, kemudian adanya faktor 

eksternal berdasarkan pengalaman-

pengalaman baik dari individu maupun 

teman-teman lingkungan sekitarnya 

yang bertujuan untuk memaknai 

produk tersebut. Ketika individu 

mengakses website social media dari 

suatu merk indie clothing, maka ia 

akan mempertimbangkan apakah 

model dari produk indie clothing ini 

sesuai dengan harapannya, apakah 

model-model yang dikeluarkan merk 

indie clothing dapat memenuhi 

kebutuhan fashionnya sehingga 

individu terlihat mengikuti trend 

fashion yang beredar. Kemudian 

pengalaman yang didapatkan dari 

teman teman lingkungan sekitarnya, 

biasanya pengalaman itu berupa 

sharing informasi seputar merk indie 

clothing yang sedang hype di kalangan 

mahasiswa itu sendiri. Dari situlah 

aktor akan memutuskan untuk 

menggunakan produk indie clothing 

dalam menunjang fashion sehari-hari.  

Produk indie clothing selalu 

identik dengan limited edition, dimana 

produk indie diproduksi dengan 

jumlah yang terbatas. Sehingga 

disetiap model yang dikeluarkan 

tentunya mempunyai jumlah yang 



limit, hal ini membuat penggemar 

indie clothing harus update mengenai 

setiap produk yang dikeluarkan oleh 

merk indie. Menurut teori yang 

membahas tentang adanya because of 

motive sebelum terjadi in order to 

motive, maksudnya adalah because 

motive merupakan morif sebab yang 

mendasari suatu tindakan dari individu 

ketika individu memutuskan untuk 

menggunakan produk indie clothing. 

Sedangkan maksud dari in order to 

motive adalah motif tujuan yang 

menjadi harapan individu ketika ia 

telah melakukan tindakan tersebut. 

Dapat diketahui bahwa penggunaan 

produk indie clothing yang sifatnya 

limited edition merupakan suatu 

because motive dari individu, yang 

diharapkan ketika individu itu 

memakai produk indie adalah style 

fashion mereka tidak menjadi pasaran. 

Inilah yang kita sebut dengan in order 

motive dimana ketika individu 

memakai produk indie yang limited, 

individu akan mempunyai gaya yang 

berbeda diantara yang lain. 

Kemudian dalam teori 

Interaksionisme Simbolik, penggunaan 

produk indie clothing menjadi fokus 

penelitian mempergunakan simbol-

simbol tertentu dalam membentuk 

suatu ciri khas selera fashion anak 

muda. Terkait dengan penelitian, 

interaksi dan simbol digunakan 

mahasiswa sebagai bentuk komunikasi 

dengan sesama. Dimana biasanya 

mahasiswa menggunakan simbol 

sebagai identitas diri atau ciri khas 

yang melekat pada diri dalam 

kelompok atau lingkungan mereka 

agar mereka dikenal dan mempunyai 

sesuatu untuk dipandang berbeda dari 



yang lain. Salah satunya dengan 

menggunakan produk indie clothing, 

dimana produk indie clothing 

mempunyai sifat yang eksklusif dan 

limited digemari oleh anak muda 

khususnya kalangan mahasiswa sebab 

memiliki kepuasan tersendiri setelah 

menggunakan produk indie clothing 

tersebut. 

Adanya pengakuan tentang ciri 

khas fashionable dan unik yang 

melekat pada diri seseorang terkadang 

harus diaplikasikan juga dengan 

menggunakan produk indie clothing 

dalam menunjang fashionnya. Hal ini 

sebagai upaya agar eksistensi dirinya 

diakui dalam lingkungan dimana ia 

sering berinteraksi. Sesuai dengan 

teori yang dikemukakan Ritzer dan 

Goodman pokok perhatian 

interaksionisme simbolik yaitu, 

dampak makna dan simbol pada 

tindakan dan interaksi, manusia 

mempelajari simbol-simbol dan juga 

makna didalam interaksi sosial. Makna 

dan simbol memberi karakteristik 

khusus pada tindakan sosial dan 

interaksi sosial. Orang sering 

menggunakan simbol untuk 

mengkomunikasikan sesuatu tentang 

diri mereka, misalnya 

mengkomunikasikan gaya hidup 

tertentu (Ritzer, George 2007:396). 

Wujud eksistensi diri 

mahasiswa urban melalui penggunaan 

produk indie clothing ini dapat 

dianalisis menggunakan teori 

interaksionisme simbolik. Dimana 

pendekatan teori ini adalah individu, 

mereka melihat bahwa individu 

merupakan objek yang bisa langsung 

dianalisis melalui interaksi yang terjadi 



dengan individu yang lain. Teori ini 

memusatkan pada interaksi yang 

dilakukan oleh individu dengan 

kelompok, tiap individu berinteraksi 

dengan simbol-simbol yang 

didalamnya berisi tanda, isyarat dan 

kata-kata. Interaksi mahasiswa yang 

terjadi di lingkungannya dapat 

menunjukkan simbol atau tanda 

bagaimana para mahasiswa penggemar 

indie clothing memaknai bahwa 

pemakaian produk indie secara tidak 

langsung akan membentuk suatu ciri 

khas dalam dirinya. 

Wujud eksistensi diri 

mahasiswa melalui penggunaan 

produk indie clothing yaitu 

mewujudkan image anak muda yang 

gaul dan fashionable yang dipengaruhi 

oleh media massa meliputi social 

media, majalah fashion serta dalam 

lingkungan pergaulan. Produk indie 

dirasa mampu mewakili gaya fashion 

mahasiswa sehingga para mahasiswa 

dapat eksis dalam dunianya. Pada 

sebagian besar mahasiswa 

menganggap bahwa sebuah ciri khas 

yang dipunya oleh individu merupakan 

keharusan dimana salah satunya 

melalui eksistensi diri terhadap sesuatu 

yang disukai agar tetap bisa 

diperhatikan lingkungannya. Wujud 

eksistensi diri ini ditunjukkan melalui 

penggunaan produk indie clothing 

yang dijadikan sebagai pemenuhan 

kebutuhan fashion sehari-hari sehingga 

citra fashionable melekat dalam diri 

individu tersebut. Penampilan fashion 

sebagai salah satu simbol ciri khas 

sedangkan penggunaan produk indie 

merupakan wujud eksistensi diri yang 

dilakukan mahasiswa. Wujud 

eksistensi mereka dalam menggunakan 



produk indie clothing dapat membuat 

rasa percaya diri meningkat, sehingga 

eksistensi mereka dalam penggunaan 

produk indie mampu membuat 

lingkungan sekitarnya menjadi 

terpengaruh untuk mengkonsumsi hal 

sama agar mendapatkan suatu citra 

yang sama. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

makna produk indie clothing pada 

kalangan mahasiswa urban di kota 

Surabaya dapat diketahui bahwa: 

 Produk indie clothing ternyata 

sudah menjadi pilihan dalam 

memenuhi kebutuhan fahsion 

sehari-hari.  

 Perkembangan produk indie 

clothing di kota Surabaya 

mendapatkan respon yang 

positif karena antusiasme 

konsumen yang besar, tidak 

hanya merujuk pada komunitas 

tertentu tapi lebih 

diperuntukkan oleh kalangan 

muda yang sebagian besar 

adalah mahasiswa.  

 Penggunaan produk indie 

clothing pada kalangan anak 

muda sebagai simbol berbusana 

kaum muda dimana pada 

perkembangan fashion saat ini 

produk indie clothing muncul 

sebagai simbol perlawanan 

terhadap merk-merk kapitalis 

yang berasal dari luar negeri. 

 Mahasiswa pengguna produk 

indie clothing memaknai 

produk tersebut sebagai produk 

yang tidak mainstream, produk 

dengan keunikan yang khas 



pada setiap produksinya, 

produk yang memiliki harga 

yang terjangkau dengan 

kualitas baik, produk fashion 

yang keren sehingga ketika 

orang memakainya akan 

merasa percaya diri dan 

bangga.  

 Makna penggunaan produk 

indie clothing pada mahasiswa 

urban dapat diketahui bahwa 

produk indie clothing sudah 

menjadi favorit dan menjadi 

daily fashion anak muda saat 

ini. Dimana mereka lebih 

terlihat keren ketika memakai 

produk tersebut, sehingga 

mereka memaknainya sebagai 

fashion item yang harus 

dikenakan dalam berbusana 

sehari-hari karena cocok 

dengan style mereka. 

 Wujud eksistensi diri 

mahasiswa urban melalui 

penggunaan produk indie 

terlihat dari tujuan 

penggunaanya yaitu 

mewujudkan image 

fashionable, sehingga ketika 

memakai akan menimbulkan 

rasa kepercayaan diri. 

 Eksistensi dalam menggunakan 

produk indie clothing yang 

terus menerus akan membentuk 

image fashionable yang 

merupakaan suatu pencitraan 

diri, sehingga tujuan dari 

penggunaan produk indie 

bukan hanya pemenuhan 

fashion semata, akan tetapi 

lebih membentuk citra diri 



yang baik untuk lingkungan 

sekitarnya. 

 Mahasiswa urban pengguna 

produk indie clothing menjaga 

keeksistensian diri mereka 

dengan menggunakan produk 

indie clothing secara terus 

menerus dan menjadikan 

produk indie sebagai kebutuhan 

fashion sehari hari sehingga 

orang orang dalam 

lingkungannya tau akan 

kegemarannya terhadap produk 

indie clothing. 

 Wujud eksistensi diri lainnya 

adalah ketika gaya berbusana 

dengan menggunakan produk 

indie clothing yang dikenakan 

sehari-hari mampu menarik 

perhatian lingkungan sekitar 

sehingga menjadi suatu 

trendsetter tersendiri, sehingga 

orang-orang yang berada di 

lingkungan akan terpengaruh 

dan turut menggunakan produk 

indie.  
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