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ABSTRACT 

Based on researcher observation that FISIP students of Airlangga University most of 

them use clothing branded products indie clothing. This phenomenon is interesting to examine 

with the formulation of the problem, what factors affect the behavior of Airlangga University 

FISIP students in choosing indie clothing products and how the meaning of dress culture for 

FISIP students Airlangga University on indie clothing products. Ethnographic research methods. 

Data collection techniques through observation and in-depth interviews to informants 7 students 

FISIP Airlangga University. This study was analyzed using the Relational theory of the meaning of 

James P Spradley. The results of this study indicate that the factors that affect Airlangga 

University FISIP students using indie clothing products are in accordance to the taste of clothing 

models that are considered good by students, branded, good quality materials, and affordable 

prices by the purchasing power of students. Meaning of culture dress for FISIP student of 

Airlangga University to support indie clothing product as domestic product and show self identity 

through the formation of self image and inherent confidence in looking attractive. 

Keywords: Mean, dress culture, indie clothings product, college student. 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan observasi peneliti bahwa mahasiswa FISIP Universitas Airlangga sebagian 

besar mereka menggunakan pakaian produk yang bermerek indie clothing. Fenomena ini menarik 

untuk diteliti dengan rumusan masalah, faktor apa yang mempengaruhi perilaku mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga dalam memilih produk indie clothing dan bagaimana makna budaya 

berpakaian bagi mahasiswa FISIP Universitas Airlangga pada produk indie clothing. Metode 

penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam 

kepada informan 7 mahasiswa FISIP Universitas Airlangga. Penelitian ini dianalisis menggunakan 

teori Relasional tentang makna dari James P Spradley. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi mahasiswa FISIP Universitas Airlangga menggunakan produk 

indie clothing adalah sesuai selera model pakaian yang dinilai bagus oleh mahasiswa, bermerek, 

kualitas bahan bagus, dan harga yang terjangkau oleh daya beli mahasiswa. Pemaknaan budaya 

berpakaian bagi mahasiswa FISIP Universitas Airlangga untuk mendukung produk indie clothing 

sebagai produk dalam negeri dan menunjukkan identitas diri melalui pembentukan citra diri dan 

agar melekat kepercayaan diri dalam berpenampilan menarik. 

Kata kunci: Makna, budaya berpakaian, poduk indie clothing, mahasiswa. 
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Pendahuluan 

Kota Surabaya merupakan 

salah satu Kota terbesar di Indonesia 

dengan mobilitas masyarakatnya 

yang tinggi. Berbagai sektor 

mengalami perkembangan di Kota 

Surabaya salah satunya dalam bidang 

pendidikan, hal tersebut menjadi 

salah satu motivasi bagi mahasiswa 

untuk mengenyam pendidikan yang 

mumpuni, sehingga melakukan 

urbanisasi ke Kota Surabaya dalam 

rangka meneruskan jenjang 

pendidikannya ke berbagai 

perguruan tinggi ternama di Kota 

Surabaya, diantaranya adalah 

Universitas Airlangga, Universitas 

Negeri Surabaya, Institut Teknologi 

Sepuluh November.  

Faktor utama dalam 

perubahan tatanan nilai dan tatanan 

simbolis pada setiap individu, 

kelompok menengah ke atas ini akan 

menjadi kelompok yang memiliki 

kekuatan dalam perubahan 

peradaban baru dalam artian 

kelompok ini yang menjadi pelaku 

penuh untuk aktivitas konsumen 

(Abdullah 2010). Hal yang mencolok 

dalam perubahan di Kota adalah 

dengan tumbuhnya “consumer 

culture” di Kota-Kota besar 

(Featherstone 1991 dalam Abdullah 

2010). Proses ekspansi pasar yang 

terjadi di Kota-Kota besar 

merupakan bagian dari aktivitas 

kebudayaan konsumen (Evers 1991 

dalam Abdullah 2010). Stigma yang 

terbentuk dan berkembang pada 

masyarakat bahwa individu akan 

dipandang lebih unggul apabila 

individu tersebut  mampu untuk 

masuk dan mengenyam pendidikan 

di perguruan tinggi favorit yang 

berada di Kota Surabaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa identitas diri 

seseorang dilihat dari mampu 

tidaknya individu dengan memaknai 

gaya hidupnya. Masyarakat akan 

menilai bahwa mahasiswa akan 

dianggap lebih unggul apabila 

mahasiswa tersebut masuk ke 

perguruan tinggi favorit. Salah satu 

sektor lain yang juga turut serta 

mengalami kemajuan yaitu 

keberadaan beragam pusat 

perbelanjaan yang akhirnya 

memberikan banyak pilihan untuk 

masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan berpakaian dan dalam 

pemenuhan kebutuhan fashion.  
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Fenomena yang berkembang 

di masyarakat Kota Surabaya, tempo 

dulu mayoritas aktivitas ekonomi 

dilakukan oleh masyarakat Kota 

Surabaya cukup dengan hanya 

belanja di pasar, tetapi sekarang 

berubah dan berkembang, 

masyarakat lebih memilih berbelanja 

di pusat perbelanjaan seperti 

shopping mall atau departmen store  

tersebar di Kota Surabaya. Peneliti 

mengangkat mengenai produk indie 

clothing adalah karena subkultur 

anak muda dalam hal ini mahasiswa 

akrab dengan budaya konsumtif pada 

bidang fashion  mahasiswa tidak 

hanya berbelanja produk-produk 

yang ada di shopping mall saja 

melainkan juga belanja produk indie 

clothing yang ada di toko pakaian 

Kota Surabaya, hanya untuk 

memenuhi kebutuhan berpakaian dan 

mengikuti tren yang sedang populer. 

Hal tersebut banyak terjadi di 

perkotaan yang memiliki kemajuan 

dalam bidang pendidikan dengan 

keberadaan berbagai perguruan 

tinggi yang berkualitas dan menjadi 

favorit, karena keberadaan indie 

clothing yang sekarang ini 

perkembangannya pesat mampu 

merubah mindset mahasiswa yang 

akan lebih membeli produk indie 

clothing dan menggunakannya 

sebagai ekspresi kecintaan terhadap 

produk dalam negeri dan pemenuhan 

kebutuhan fashion. Aktivitas 

ekonomi tidak hanya menjelaskan 

tentang realitas sosial yang fokus 

pada transaksi jual-beli dan untung-

rugi, tetapi didalam aktivitas 

ekonomi ada hal yang berkaitan juga 

seperti dengan adanya aspek sosial-

ekonomi yang menyangkut tentang 

aspek sosial-budaya yang sangat 

kompleks (Smelser & Swedberg 

1994 dalam Suyanto 2017). Barang-

barang yang dikonsumsi oleh 

masyarakat dianggap sebagai alat 

komunikasi yang dapat menjelaskan 

bahwa masyarakat mampu membeli 

dan memakai barang-barang tersebut 

(Goffman 1951 dalam Rogers 2009). 

Munculnya fenomena indie 

clothing itu sendiri berawal dari 

bisnis suatu kelompok yang 

mempunyai kreativitas dalam 

mendesain dan menciptakan suatu 

produk pakaian dengan karakteristik 

yang berbeda, produk indie clothing 

pertama kali berkembang pada tahun 

1996 di Kota Bandung dan langsung 



4 

 

mengalami kemajuan lewat bisnis 

clothing dengan adanya clothing 

store sebagai distributor atau tempat 

pemasaran produk indie clothing 

tersebut. Pertama kali adanya produk 

indie clothing di Bandung yang 

kemudian menyebar ke Kota-Kota 

besar yang ada di Indonesia, salah 

satunya  di Kota Surabaya pada 

tahun 2000. 

Pada penelitian ini adalah 

fokus kepada permasalahan faktor 

apa saja yang mempengaruhi 

perilaku mahasiswa FISIP Unair 

dalam memilih produk indie clothing 

dan bagaimana makna budaya 

berpakaian bagi mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga pada produk 

indie clothing. 

Penelitian ini menggunakan 

teori Relasional tentang makna 

menurut Spradley (1997, 120-125) 

didasarkan pada makna budaya 

diciptakan dengan menggunakan 

simbol-simbol. Simbol merupakan 

suatu objek atau peristiwa apapun 

yang dapat menunjuk pada sesuatu, 

sedangkan simbol itu sendiri dapat 

melibatkan tiga unsur yaitu: Satu 

rujukan atau lebih, hubungan antara 

simbol dan rujukan, dasar bagi 

semua makna simbolik. Simbol 

merupakan apapun yang dapat 

dirasakan atau suatu pengalaman 

oleh informan. Simbol dapat berupa 

ucapan dan bunyi yaitu suara 

informan baik tertulis atau tidak 

tertulis, tetapi berbagai macam dapat 

dijadikan simbol selain bentuk 

ucapan. Karena dapat mengalami 

warna, suara, objek, tindakan, maka 

berbagai aktivitas dan situasi sosial 

yang kompleks dapat diartikan 

sebagai simbol. Makna yang 

melibatkan antara simbol dan 

rujukan merupakan makna 

referensial yang mengarahkan pada 

suatu kebudayaan. Makna referensial 

ini dimulai dengan melibatkan 

permukaan makna yang disandikan 

kedalam simbol-simbol digunakan 

oleh masyarakat. Teori relasional 

tentang makna ini dilaksanakan 

dengan cara menemukan hubungan-

hubungan diantara simbol dan 

rujukan yang membentuk simbol 

budaya. 

Metode 

Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan 
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secara kualitatif untuk melihat dan 

mengkaji objek kajiannya dengan 

mengutamakan data yang detail dan 

mendalam dengan lebih 

mengedepankan teknik observasi 

partisipasi dengan informan. Hal ini 

dikarenakan peneliti ingin 

mengetahui pemaknaan produk indie 

clothing secara simbolik. Peneliti 

yang juga berperan sebagai 

etnografer, selalu menggunakan 

strategi sebagai suatu pengamatan 

yang terlibat kepada informannya 

untuk mendapatkan sebuah data. 

Karena menurut Spradley, makna 

dari suatu tindakan tidak akan 

terlihat dengan sendirinya, peneliti 

harus terlibat langsung dengan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh informannya untuk 

mendapatkan sebuah data yang 

diinginkan (Spradley, 1997:44). 

Tahap yang dilakukan dalam 

pengumpulan data adalah 

menentukan lokasi penelitian, teknik 

penentuan informan, observasi, dan 

wawancara, yang terakhir yaitu 

melakukan teknik analisis data. 

Lokasi penelitian lapangan berada di 

FISIP Universitas Airlangga. Untuk 

teknik penentuan informan, peneliti 

memilih beberapa informan 

mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga sesuai dengan latar 

belakang permasalahan dan 

pengguna produk indie clothing. 

Observasi dilakukan dengan 

beberapa toko pakaian produk indie 

clothing di toko Ouval RSCH, toko 

Seven Souls, toko Flashy Shop yang 

berada di jalan Slamet Surabaya, dan 

toko ORE di jalan Untung Suropati 

Surabaya, yang terakhir toko 

Dominion di jalan Pucang Adi 

Surabaya dengan mengamati 

perilaku informan memilih produk 

indie clothing, serta dengan 

melakukan tahap wawancara 

mendalam dengan tujuh informan 

mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga yang memberikan 

beberapa pertanyaan mengenai 

makna budaya berpakaian produk 

indie clothing. Selain itu dalam 

metode kualitatif peneliti melakukan 

teknik analisis data. Sebelum 

melakukan teknik analisis data 

peneliti melakukan transkrip hasil 

wawancara dengan tujuh mahasiswa 

selanjutnya peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan 

mengkategorikan beberapa data yang 
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hasilnya dianalisis dengan teori 

Relasional tentang makna. 

Hasil Penelitian 

Terbentuknya produk indie 

clothing adalah berawal dari 

seseorang yang berasal dari Kota 

Bandung yang memiliki semangat 

independen yang tinggi dalam 

memproduksi bisnis bidang fashion, 

dimulai sejak tahun 1970-an dengan 

modal yang tidak banyak dan hanya 

mengandalkan semangat independen 

yang tinggi, relasi sosial, kreativitas, 

serta keyakinan yang dapat 

menghasilkan suatu produk yang 

berbeda dari yang lain. Dengan 

semangat independen tersebut dapat 

menghasilkan produk indie clothing 

dari generasi ke generasi selanjutnya, 

tetapi perkembangan produk indie 

clothing baru dapat diakui oleh 

masyarakat pada awal tahun 1990-

an. Bisnis produk indie clothing ini 

berkonsep pada kultur independen, 

dengan cara mengekspresikan diri 

terhadap karya anak-anak muda yang 

berasal dari Kota Bandung melalui 

gaya hidup berpakaian yang modern. 

Hal menarik dari produk indie 

clothing adalah karakterisitik dari 

desainnya, dan juga produk ini hanya 

memproduksi jenis-jenis produknya 

dengan terbatas (limited edition), 

sehingga akan muncul kebanggaan 

terhadap individu yang 

mengkonsumsinya. Produk indie 

clothing juga termasuk mengalami 

perkembangan dengan revolusi 

budaya karena produk indie clothing 

merupakan subkultur bagi kalangan 

muda, kalangan muda sebagai aktor 

dalam perkembangan tersebut dan 

peneliti mengkhususkan terhadap 

mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga. Ada beberapa 

karakteristik dalam penggunaan 

produk indie clothing yang menjadi 

simbol dalam pemaknaan yaitu 

seperti: (1) Bentuk, terdapat tiga 

bentuk dalam produk indie clothing 

yaitu: Asesoris yang meliputi tas, 

topi, dan dompet. Yang kedua berupa 

atasan yang meliputi kaos, kemeja, 

dan jaket. Dan bentuk yang terakhir 

dari produk indie clothing adalah 

bawahan meliputi celana laki-laki, 

celana wanita, dan rok. (2) Kualitas, 

kualitas produk indie clothing selalu 

memperhatikan dari segi kualitas 

bahan dan kualitas jahitan. Hal 

tersebut diperhatikan pada produk 
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indie clothing demi kepuasan 

penggunanya. (3) Motif, motif pada 

produk indie clothing sesuai dengan 

selera penggunanya, terdapat 

beberapa motif yang diproduksi 

seperti: Motif kotak-kotak (plaid) 

pada kemeja flanel, dan motif 

tipografi berupa kata-kata dibaju 

biasanya terdapat pada kaos. 

Karakteristik tersebut yang 

membentuk identitas diri seorang 

yang menggunakan produk indie 

clothing dalam pemenuhan 

kebutuhan berpakaian sehari-hari. 

Perkembangan produk indie 

clothing di Kota Surabaya berawal 

dari adanya event indie clothing 

dimana acara tersebut 

memperkenalkan produk indie 

clothing kepada masyarakat di Kota 

Surabaya. Tidak hanya 

mempromosikan tetapi juga diikuti 

dengan acara yang menarik seperti 

kompetisi band, dan bazar makanan 

juga, hal ini untuk menarik perhatian 

kepada masyarakat Kota Surabaya 

untuk datang ke event tersebut. 

Kemudian produk indie clothing 

berkembang ke clothing store yang 

mengkhususkan untuk menjual 

produk-produk indie clothing. Bisnis 

clothing ini sebagian besar dari 

pengusaha muda yang memiliki ide 

kretivitas diri dalam mendesain 

produk-produk dibidang fashion. 

Pembahasan 

Indie clothing merupakan 

fenomena dalam dunia fashion pada 

kalangan anak muda khususnya para 

mahasiswa. Adanya produk indie 

clothing merupakan variasi lain 

ditengah maraknya pakaian bermajor 

label fashion luar negeri seperti yang 

kita ketahui keberadaannya pada 

pusat perbelanjaan kota Surabaya. 

Karena indie clothing sendiri sifatnya 

independen dalam arti sebuah 

perusahaan pakaian itu yang 

memproduksi pakaian jadi dibawah 

brand mereka sendiri tanpa campur 

tangan merk lainnya. Penggunaan 

produk indie clothing dapat diartikan 

sebagai makna penanda bahwa 

mereka para penikmat fashion 

berusaha tampil fashionable dengan 

mengikuti perkembangan mode yang 

ada yaitu trend produk indie clothing 

itu sendiri. Tujuan mengkonsumsi 

produk indie clothing tidak hanya 

sebagai pemenuhan kebutuhan 
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fashion akan tetapi ternyata ada 

simbol-simbol makna tertentu dalam 

penggunaannya. Biasanya simbol itu 

berupa modernitas dimana prestige 

seseorang akan lebih tinggi ketika 

memakai produk indie. 

Bicara mengenai produk 

indie clothing sama halnya 

membahas hasil ide kreatifitas yang 

inovatif oleh sejumlah founder dari 

indie clothing sendiri. Indie clothing 

menjadi ciri khas fashion anak muda. 

Citra atau image yang melekat pada 

merk indie sendiri adalah kaum 

muda khususnya pada kalangan 

mahasiswa. Kalangan mahasiswa 

sendiri menganggap produk indie 

telah menjadi suatu budaya yang 

kemudian menjadi kebiasaan dalam 

berfashion. Adapun dua faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga dalam 

memilih produk indie clothing 

sebagai berikut: (1) Sesuai dengan 

Model Pakaian, mahasiswa sebagai 

konsumen produk indie clothing 

mempunyai pemikiran terhadap indie 

clothing itu sendiri sehingga mereka 

memilih untuk menggunakan produk 

indie. Sedangkan penggunaan produk 

indie sudah menjadi daily outfit 

(Pilihan pakaian sehari-hari) di 

sebagian besar anak muda 

penggemar produk indie. Namun 

sebelumnya perlu kita ketahui sejauh 

mana kalangan mahasiswa 

penggemar produk indie clothing ini 

memahami tentang indie clothing 

yang menjadikannya sebagai busana 

yang dikenakan sehari-hari.  

Mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga memilih menggunakan 

produk indie clothing karena sesuai 

dengan model pakaian, maka proses 

untuk memilih produk tersebut 

mahasiswa harus membeli produk 

sesuai dengan kebutuhan berpakaian 

di toko pakaian yang menyediakan 

khusus produk-produk indie clothing 

dan juga mengikuti event indie 

clothing yang selalu diadakan sekali 

dalam setiap tahunnya. Proses-proses 

itu sangat mempengaruhi mahasiswa 

FISIP Universitas Airlangga untuk 

selalu mengkonsumsi produk indie 

clothing. (2) Kualitas dan harga, 

ditemukan fakta bahwa dengan 

penggunaan produk indie clothing 

yang berorientasi pada pakaian 

mahasiswa FISIP Universitas 
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Airlangga, yaitu dengan adanya 

kualitas dari produk indie clothing 

sendiri yang sangat menunjang 

sebagai mahasiswa untuk selalu 

menggunakannya. Kualitas produk 

indie clothing yang dianggap sesuai 

dengan selera mahasiswa, juga 

karena harga dari produk indie 

clothing yang sangat terjangkau 

dikalangan muda khususnya pada 

mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga. Dengan memilih dan 

menggunakan produk indie clothing 

berpengaruh dalam status sosial 

sebagai mahasiswa dengan budaya 

berpakaian, karena dengan 

menggunakan produk indie clothing 

dapat mencerminkan mahasiswa 

yang memberi makna terhadap 

penggunaan produk indie clothing. 

Dalam pemaknaan produk 

indie clothing di kota Surabaya, 

peneliti mendeskripsikan hasil 

temuan dari data penelitian bahwa 

produk indie clothing memiliki 

prinsip relasional dan kegunaan, 

dimana terlihat pada bahan-bahan 

produksi indie clothing yang 

mempunyai pengaruh nilai guna 

terhadap barang produksi. Selain itu 

produk indie mempunyai fungsi 

sebagai simbol, dimana simbol 

tersebut digunakan sebagai 

komunikasi dan mempunyai makna 

bagi konsumen. Makna yang ada 

disetiap produk indie dapat dilihat 

dari merk dan desain produk setiap 

merk indie yang ada. Makna 

penggunaan produk indie clothing 

pada kalangan mahasiswa adalah 

sebagai rujukan yang disandikan 

bahwa mereka merupakan bagian 

anak muda yang anti mainstream, 

sehingga tujuan dari penggunaan 

produk indie menjadi kebutuhan 

fashion yang harus dipenuhi. 

Penggunaan produk indie clothing 

juga menjadi suatu simbol 

modernitas dalam dunia fashion, hal 

ini dikarenakan produk indie clothing 

mempunyai trend mode yang sangat 

digemari oleh kalangan anak muda 

khususnya mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa makna penggunaan produk 

indie clothing pada kalangan anak 

muda sebagai simbol berbusana 

kaum muda dimana pada 

perkembangan fashion saat ini 

produk indie clothing muncul 
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sebagai simbol perlawanan terhadap 

merk-merk kapitalis yang berasal 

dari luar negeri. Sehingga terjadi 

perubahan pola konsumsi pada anak 

muda khususnya kalangan 

mahasiswa, yaitu peralihan konsumsi 

dari produk clothing merk kapitalis 

menjadi produk indie clothing.  

Makna yang dapat 

disampaikan oleh mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga dalam budaya 

berpakaian menggunakan produk 

indie clothing antara lain untuk 

mendukung produk dalam negeri dan 

menunjukkan identitas diri. Makna 

yang pertama, mendukung produk 

dalam negeri. Dalam mengkaji 

makna penggunaan produk indie 

clothing pada kalangan mahasiswa 

FISIP Universitas Airlangga di kota 

Surabaya, peneliti menggunakan 

teori Relasional tentang makna dari 

Spradley. Menurut Spradley, teori 

Relasional tentang makna didasarkan 

pada bagaimana makna simbol 

apapun merupakan hubungan simbol 

itu dengan simbol yang lain. 

Sehingga mengidentifikasikan 

sebuah simbol yang berhubungan 

dengan simbol lain yang lebih 

kompleks. 

Teori Relasional dari 

Spradley (1997, 120-125) 

mengemukakan bahwa adanya 

simbol meliputi apa yang dapat 

dirasakan atau yang dialami oleh 

informan. Interpretasi merupakan 

proses aktif dalam menandai dan 

mengartikan tentang sesuatu yang 

diamati, seperti bacaan, tindakan atau 

situasi bahkan pengalaman apapun. 

Lebih lanjut Spradley menjelaskan 

pengalaman dari merasakan warna, 

suara, objek, tindakan merupakan 

aktivitas sosial yang kompleks dan 

dapat menjadi sebuah simbol. Semua 

itu memiliki kegunaan-kegunaan, 

nama-nama, bagian-bagian, yang 

berbeda-beda dan individu-individu 

itu memberi tanda tertentu mengenai 

sesuatu. Simbol yang dijelaskan oleh 

Spradley memiliki tiga unsur 

pengetahuan yang membentuk 

makna simbolik, yaitu simbol itu 

sendiri, satu rujukan atau lebih, dan 

hubungan antara simbol dengan 

rujukan. Dikatakan demikian 

dikarenakan dunia sehari-hari adalah 

fokus kesadaran sosial yang dapat 
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dirasakan atau dialami. Spradley 

menganggap bahwa kode-kode 

simbolik merupakan sesuatu yang 

benar, dan sering juga 

memperlakukan kode-kode simbolik 

itu seolah-olah sebagai ekuivalen 

dengan apa yang dirujuknya sebagai 

hubungan simbol. Makna “simbol” 

adalah yang melatarbelakangi 

seseorang dalam objek atau peristiwa 

apapun yang menunjuk pada sesuatu. 

Sedangkan melibatkan hubungan 

antara simbol dengan rujukan adalah 

makna referensial. Dalam penelitian 

ini bagi mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga yang pengguna produk 

indie clothing memiliki makna 

simbolik. Cara pandang pada teori 

relasional ditunjukkan oleh sebuah 

simbol yang menjadi perhatian 

kearah sistem simbol yang 

merupakan sebuah kebudayaan. 

Makna yang dimiliki oleh mahasiswa 

FISIP Universitas Airlangga dalam 

penggunaan produk indie clothing 

mengarah pada budaya berpakaian. 

Dalam penelitian kali ini, kalangan 

mahasiswa khususnya mahasiswa 

FISIP merupakan konsumen yang 

memiliki tingkat konsumsi yang 

tinggi pada produk indie clothing 

yang dipasarkan di Surabaya. Produk 

indie clothing yang mempunyai 

kualitas dengan baik akan 

menciptakan suatu kenyamanan bagi 

penggunanya. Spradley menyebutnya 

adanya rujukan dari simbol tersebut 

dapat memberikan makna, maksud 

dari rujukan merupakan alasan yang 

mendasar suatu tindakan dari 

individu, rujukan inilah yang 

menjadi bahan pertimbangan dari 

individu, dimana akhirnya akan 

mengalami sebuah kebudayaan 

dalam memberikan makna  dari 

situasi sosial. Rujukan yang 

menjelaskan bahwa produk indie 

clothing memiliki kualitas yang 

sesuai harapan mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga akan muncul 

sebuah pemaknaan sebagai bentuk 

mendukung produk dalam negeri. 

Dalam teori Relasional menurut 

Spradley, tindakan situasi sosial yang 

dapat dirasakan dan dialami dari 

informan ada suatu proses yang 

dilalui dengan mempertimbangkan 

kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan 

norma etika agama atas dasar 

kemampuannya sendiri sebelum 

keputusan tindakan itu dilakukan. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, 
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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 dan sosial 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 

informan akan memutuskan untuk 

menggunakan produk indie clothing 

dalam menunjang fashion sehari-hari 

dengan tujuan untuk mendukung 

produk dalam negeri. 

Makna yang kedua, 

menunjukkan identitas diri, didalam 

era globalisasi ini, mahasiswa lebih 

banyak mementingkan penampilan 

dibandingkan dengan tugas yang 

menjadi kewajibannya sebagai 

mahasiswa yang semestinya belajar. 

Terbukti pada saat kelas 

berlangsung, sebagian mahasiswa 

malah terlihat acuh terhadap materi 

yang disampaikan oleh dosen. 

Bukannya malah belajar agar prestasi 

akademik menjadi baik, akan tetapi 

sebagian mahasiswa saat ini lebih 

mementingkan hal-hal sepele salah 

satunya adalah penampilan fashion. 

Padahal mahasiswa merupakan agen 

of change yang artinya agen 

perubahan untuk negara. Di kalangan 

mahasiswa sendiri fashion 

merupakan kebutuhan pokok yang 

harus benar-benar di perhatikan dan 

sangat diperlukan. Mereka berlomba-

lomba untuk berpenampilan menarik 

agar bisa mencuri perhatian orang-
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orang sekitar. Penggunaan produk 

indie clothing pada kalangan 

mahasiswa merupakan pilihan, 

mereka mengatakan bahwa mereka 

menggunakan produk indie clothing 

untuk menggantikan produk dengan 

merk kapitalis. Produk indie clothing 

mewakili selera fashion anak muda 

khususnya kalangan mahasiswa 

dalam memenuhi kebutuhan fashion 

sehari-hari. Tujuan dari penggunaan 

produk indie clothing sendiri yaitu 

untuk pemenuhan kebutuhan fashion, 

sebagai ciri khas suatu individu 

dalam berbusana, sekaligus 

menunjukkan identitas diri mereka. 

Kalangan mahasiswa bisa saja 

menggunakan produk merk luar 

dalam menunjang fashionnya, akan 

tetapi mereka lebih memilih produk 

indie clothing. Demi mendapatkan 

penampilan yang menarik, para 

mahasiswa ini selalu update 

mengikuti trend fashion yang sedang 

hits pada saat itu juga. Hal ini 

membuat mereka mencoba produk 

indie clothing sehingga awal inilah 

yang menyebabkan perubahan 

fashion yang besar karena produk 

indie clothing dapat diterima oleh 

anak muda khususnya kalangan 

mahasiswa ditengah maraknya 

produk dengan merk kapitalis. 

Pentingnya suatu penampilan akan 

menjadi daya tarik tersendiri bagi 

individu tersebut, hingga mampu 

menarik perhatian banyak orang 

sekitar. Pemaknaan budaya 

berpakaian dengan tujuan 

menunjukkan identitas diri seorang 

dalam menggunakan produk indie 

clothing didukung dengan cara 

membentuk citra diri dan 

kepercayaan diri dalam 

berpenampilan. A) Membentuk citra 

diri, citra diri adalah gambaran atau 

pendeskripsian diri seseorang dari 

apa yang dilakukan dan orang lain 

dapat memberikan pendapat 

mengenai hal itu. Citra diri 

merupakan makna dari penggunaan 

produk indie clothing yang termasuk 

dalam menunjukkan identitas diri. 

Tetapi  citra diri dapat terbentuk 

dengan bagaimana seseorang mampu 

melakukan proses memilih yang 

dapat mencerminkan bagaimana 

sebagai mahasiswa memiliki citra 

diri dihadapan orang lain. 

Pada penegasan teori 

Relasional tentang makna oleh 

Spradley melalui sistem makna 



14 

 

budaya disandikan oleh simbol-

simbol, dengan menggunakan bahasa 

dan hubungan antara simbol itu 

dengan simbol lain dalam budaya 

tertentu, dan juga serta adanya 

pengidentifikasikan aturan-aturan 

penyandian simbol yang mendasari 

hal tersebut. Dalam hal ini 

penggunaan produk indie clothing 

menjadi fokus penelitian 

mempergunakan simbol-simbol 

tertentu dalam membentuk suatu ciri 

khas selera fashion anak muda. 

Terkait dengan penelitian, hubungan 

antara rujukan dan simbol digunakan 

mahasiswa sebagai bentuk 

komunikasi dengan sesama. Dimana 

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. Citra diri akan 

selalu diingat oleh orang lain yang 

akan menilainya, karena akan 

menjadi hal yang menarik untuk 

diperbincangkan sesama mahasiswa, 

terlebih citra diri tersebut dimiliki 

oleh mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga sebagai pemaknaan 

berpakaian dalam menggunakan 

produk indie clothing sehari-hari. 

Penampilan yang dapat membentuk 

citra diri akan menunjukkan identitas 

diri dilingkungan masyarakatnya. B) 

Kepercayaan diri dalam 

berpenampilan menarik, wujud 

menunjukkan identitas diri 

mahasiswa melalui penggunaan 

produk indie clothing yaitu 

mewujudkan kepercayaan diri dalam 

berpenampilan menarik  yang gaul 

dan keren dipengaruhi oleh media 

massa meliputi media sosial, majalah 

fashion serta dalam lingkungan 

pergaulan. Produk indie dirasa 

mampu mewakili gaya fashion 

mahasiswa sehingga para mahasiswa 

dapat menunjukkan identitas diri 

dalam dunianya. Pada sebagian besar 

mahasiswa menganggap bahwa 

sebuah ciri khas yang dipunya oleh 

individu merupakan keharusan 
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dimana salah satunya melalui 

identitas diri terhadap sesuatu yang 

disukai agar tetap bisa diperhatikan 

lingkungannya. 

Penampilan fashion sebagai 

salah satu simbol ciri khas sedangkan 

penggunaan produk indie merupakan 

wujud identitas diri yang dilakukan 

mahasiswa. Wujud identitas diri 

mereka dalam menggunakan produk 

indie clothing dapat membuat rasa 

percaya diri meningkat, sehingga 

identitas diri mereka dalam 

penggunaan produk indie mampu 

membuat lingkungan sekitarnya 

menjadi terpengaruh untuk 

mengkonsumsi hal sama agar 

mendapatkan suatu makna simbolik. 

Tindakan itu biasanya berupa sharing 

informasi, bertukar pendapat 

mengenai produk indie clothing yang 

masing masing diketahuinya. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa mahasiswa 

ketika memakai produk indie 

clothing akan merasa lebih percaya 

diri sehingga mereka dapat 

menunjukkan ciri khas bahwa 

fashion mereka berbeda dari 

kebanyakan umumnya. Makna dari 

penggunaan produk indie clothing 

yang menunjukkan identitas diri 

sebagai mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga adalah memiliki 

kepercayaan diri dalam 

berpenampilan menarik. 

Kepercayaan diri merupakan 

ungkapan positif individu dalam 

bersikap dengan tujuan memberikan 

nilai positif kepada masyarakat. 

Kepercayaan diripun menjadi 

kekuatan tersendiri bagi mahasiswa 

FISIP Universitas Airlangga, 

khususnya dalam berpenampilan 

menarik. Hal tersebut akan 

mendukung mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga dalam 

melakukan kegiatan yang 

dilakukannya sehari-hari.  

Jadi dapat disimpulkan 

bahwa, penampilan dapat membuat 

seseorang merasa percaya diri, 

sehingga rasa percaya diri tersebut 

membuat mereka mampu 

menunjukkan identitas diri dalam 

lingkungan interaksinya. Kemudian 

produk indie clothing yang 

dikenakan merupakan sebuah label 

yang melekat pada mereka. 

Penggunaan produk indie clothing ini 

akan menciptakan sebuah ciri khas 

yang melekat pada dirinya, ciri khas 
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itu terbentuk dari selera yang disuka 

dan trend yang ada pada saat itu. Ciri 

khas itu mereka wujudkan dalam 

penggunaan produk indie clothing 

dalam menunjang fashion sehari-

hari. Selanjutnya akan ada tahap 

penerimaan oleh lingkungan sekitar, 

dimana penerimaan itu merupakan 

wujud identitas diri mereka. Wujud 

identitas diri mereka melalui produk 

indie clothing ini menimbulkan suatu 

citra yang diberikan oleh lingkungan 

interaksi sekitar bahwa produk indie 

merupakan produk yang anti 

mainstream dengan model yang 

limited sehingga ketika orang 

memakainya akan terlihat eksklusif. 

Berbeda dengan produk-produk merk 

kapitalis yang mempunyai citra 

mainstream di kalangan masyarakat. 

Kesimpulan 

Fenomena dalam memaknai 

budaya berpakaian sebagai 

mahasiswa dalam menggunakan 

produk indie clothing sering 

dijumpai pada kalangan muda 

khususnya masyarakat perkotaan, 

dengan perubahan kota yang semakin 

pesat. Pemaknaan mahasiswa dengan 

tampil fashionable sudah menjadi 

identitas diri masyarakat perkotaan 

dalam menjalani kehidupan 

dilingkungannya. 

Faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa FISIP Universitas 

airlangga lebih memilih produk indie 

clothing dalam memenuhi kebutuhan 

berpakaiannya adalah sebagai 

berikut; (1) Sesuai dengan model 

pakaian, dan (2) Kualitas dan harga. 

Sebagai mahasiswa yang 

memperhatikan penampilan, pastinya 

akan lebih berhati-hati dalam 

berpenampilan. Dengan 

menggunakan produk indie clothing 

yang memiliki karakteristik 

tersendiri setiap desainnya, 

menjadikan kebanggaan tersendiri 

bagi mahasiswa yang 

menggunakannya. Karena setiap 

mahasiswa memiliki cara berpakaian 

yang berbeda-beda sesuai dengan 

style berpakaian yang mereka sukai, 

tetapi produk indie clothing ini 

sangat menunjang terhadap 

kebutuhan cara berpakaian setiap 

mahasiswa tersebut. 

Adapun makna menggunakan 

produk indie clothing sebagai 

mahasiswa FISIP Universitas 



17 

 

Airlangga yang dalam 

kesehariannya, yaitu: Mendukung 

produk dalam negeri, dan 

menunjukkan identitas diri; 

(membentuk citra diri dan 

kepercayaan diri dalam 

berpenampilan menarik). 
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