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Abstrak 

Berbelanja merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa. Oleh 

karena itu aktivitas yang dijadikan sebagai suatu hal yang menyenangkan ini membutuhkan alat 

bantu dalam membawa belanjaannya. Salah satunya seperti tas kantong belanja. Fungsi tas 

kantong belanja bermerek sendiri adalah sebagai wadah belanja. Namun saat ini semakin 

berkembangnya tekhnologi tas kantong belanja memiliki banyak fungsi seperti . Beragamnya tas 

kantong belanja dari jenis dan mereknya. Design ini terlihat dari merek yang mulai bermunculan di 

kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apa fungsi tas kantong belanja bermerek bagi mahasiswa Fisip Universitas Airlangga. 

Tujuan penelitian ini ialah untuk  mendeskripsikan perilaku mahasiswa dalam menggunakan tas 

kantong belanja bermerek di kampus Fisip Unair. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

bedasarkan fenomena yang ada di lingkungan sekitar dengan tipe deskriptif. Metode penelitian 

memilih informan dengan menggunakan dua cara yaitu purposif dan aksidental. Metode tersebut 

ditambah dengan adanya pengumpulan data antara lain, observasi yang berperan sebagai peran 

pelengkap penelitian, wawancara mendalam dengan kelima informan, dan di lengkapi dengan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi tas kantong belanja bermerek dilihat dari 

penggunaannya sehari-hari. Perilaku mahasiswa dalam menggunakan tas kantong belanja beragam 

mulai dari memenuhi gaya hidup sehari-hari seperti eksistensi. Tas kantong belanja berlogo yaitu 

yang pertama fungsi psiko-biologi sebagai tas buku dan tas laptop saat di kampus. Fungsi dari tas 

kantong belanja bermerek dilihat dari perilaku menunjukan identitasnya dalam sehari-hari di 

lingkungan kampus. Fungsi yang kedua adalah fungsi intrumental yang digunakan sebagai media 

promosi yaitu promosi merek dan promosi produk yang dijualnya. Selain itu ada media pencitraan 

yaitu pamer status sosial lewat media sosial. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi integratif yang ada 

pada tas kantong belanja bermerek dijadikan sebagai koleksi. 

 

Kata Kunci: Belanja, Perilaku mahasiswa, Fisip, Tas kantong belanja Bermerk, Fungsionalisme 

 

Abstract 

Shopping is an activity undertaken by the community, especially students. Therefore, activities that 

serve as a fun thing that requires a tool in carrying groceries. One of them is like a shopping bag. 

The function of the shopping bag bag itself is as a shopping container. But nowadays the 

development of bag shopping bag technology has many functions. The variety of shopping bags 

looks from the type of design. This design is seen from the brand that began to emerge in the 

community, especially students. The formula of this research problem is what is the function of 

branded bag shopping bag for students of Airlangga University Fisip. The purpose of this study is 

to determine the behavior of students in using branded bags of bags at the campus Fisip Unair. 

This research uses qualitative method based on the existing phenomena in the environment with 

descriptive type. The research method of selecting informants by using two ways: purposive and 

accidental. The method is supplemented by the collection of data, among others, the observations 

that play a role as complementary research, in-depth interviews with the five informants, and 

completed with documentation. The result of this research is the function of branded bag shopping 

bag seen from its daily use. Students' behavior in using shopping bag bags ranges from fulfilling 
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everyday lifestyles such as existence. The shopping bag with logo has 3 functions from Malinowski 

which is psycho-biology function as book bag and laptop bag when on campus. The instrumental 

function that is used as a promotional media is the promotion of the brand and the promotion of 

the products it sells. In addition there is an imaging media that show off social status through 

social media. Other imagery is shown through a circular environment such as heard it through the 

grapevines. 

 

Keywords: Shopping, Student Behavior, Fisip, Branded Shopping bag, Functionalism 

 

 

Pendahuluan 

Berbelanja merupakan aktivitas 

yang dilakukan oleh individu 

maupun kelompok sebagai pemenuh 

kebutuhan. Bagi kaum wanita 

aktivitas berbelanja yang dibutuhkan 

saat ini untuk melengkapi gaya 

hidupnya seperti Fashion. Fashion 

yang dibutuhkan mulai dari pakaian 

sampai dengan pernak-perniknya. 

Produk fashion yang saat ini 

diproduksi menjadikan individu 

merasa bahwa penampilannya bagus 

dan menarik serta menjadikan lebih 

tampil percaya diri dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Tas kantong belanja memiliki 

nilai estetika bagi konsumen yang 

berbelanja. Estetika yang dimiliki 

berkaitan dengan aspek keindahan di 

beragamnya design yang ada di tas 

kantong belanja (Djelantik, 1999). 

Pembicaraan estetika yang penting 

adalah mengupas simbol yang ada 

pada tas kantong belanja. Menurut 

Ernst Cassier Seorang ahli filsuf 

kebudayaan (dalam Sachari, 2002) 

bahwa simbol dari seseorang dapat 

diciptakan dari kebudayaan di 

dalamnya. kebudayaan tersebut 

melainkan dari fungsi yang 

dilakukan dalam kegiatannya dan 

dimengerti dari individu lewat 

simbol tersebut. 

Tak hanya pada tas kantong 

belanja, merek dan simbol juga 

terdapat pada produk-produk yang 

lainnya seperti baju, parfum, sepatu 

bahkan produk makanan yang dibuat 

sesuai dengan ide dari pemilik usaha 

produk tersebut, salah satunya adalah 

merek Amazon. Amazon merupakan 

perusahaan yang menjual beraneka 

macam barang yang dipasarkan ke 

seluruh dunia. Merek yang dibuat 

adalah tulisan nama Amazon. Dari 

tulisan tersebut dibawahnya ada garis 

dari huruf A ke huruf Z, yang 

mengartikan bahwa Amazon ini 

menjual banyak produk yang 
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dibutuhkan oleh masyarakat. Pada 

merek Amazon ini ada tambahan 

pada tulisannya sebuah gambar 

senyuman. Arti dari sebuah 

senyuman itu perusahaan 

menginginkan pelayanan yang 

diberikannya memberi kepuasan 

pada kosnumen setelah berbelanja di 

Amazon. 

Bedasarkan keanekaragaman 

kegunaan tas kantong belanja 

tersebut, maka penulis tertarik untuk 

meneliti makna merek yang terkait 

tentang tas kantong belanja di 

kalangan mahasiswa FISIP Unair 

Kota Surabaya. 

   

Metode 

Dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. 

Metode kualitatif dilakukan dengan 

pengamatan, wawancara serta 

pemanfaatan dokumen (Moleong, 

2005, hal. 5). Penelitian secara 

deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala sampai dengan 

kelompok tertentu. 

Metode kualitatif dilakukan 

dengan tahapan awal pengamatan di 

Fisip Unair. Pengamatan dilakukan 

secara langsung pada lingkungan 

kampus. Aktivitas mahasiswa mulai 

dari yang memiliki hobi untuk 

berbelanja aktif dapat dilihat dari 

fashion sehari-hari dari Barang yang 

dikonsumsi termasuk barang-barang 

bermerk. Beberapa mahasiswa 

membawa bebagai macam tas 

kantong belanja, mulai dari produk 

makanan sampai dengan produk 

parfum yang dibawa oleh mahasiswa 

saat aktivitasnya. Tahapan 

selanjutnya menjalin rapot pada 

informan penelitian dengan cara 

sering berkomunikasi atau 

nongkrong pada jam-jam di luar 

perkuliahan. Dalam menjalin rapot 

dengan informan diharapkan agar 

mendapatkan penilaian baik yang 

akan dijadikan hasil penelitian lewat 

wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam diperoleh dari informan 

yang terkait dengan tema penelitian. 

Wawancara mendalam dilakukan 

dengan beberapa pertanyaan yang 

telah diajukan sebagai pedoman 

wawancara penelitian.  

Lokasi penelitian terhadap 

mahasiswa berada di Fisip Unair 

Kota Surabaya.  
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Teknik dalam memilih 

informan dari Faisal di dalam buku 

Format-format Penelitian sosial. 

Penelitian ini menemukan informan 

dengan cara purposif dan aksidental. 

Dimana cara purposif yang 

digunakan informan yang dipilih 

merupakan pilihan sengaja oleh 

peneliti. Sedangkan, cara aksidental 

ini dimana informan terpilih ada 

yang diambil secara acak atau asal 

pilih (Faisal, 1989). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pertama, fungsi psiko-biologi 

dimana kebutuhan manusia terpenuhi 

dari kebutuhan pokok seperti 

kebutuhan sandang, pangan dan 

papan dalam sehari-harinya (Syam, 

2007). Berikut merupakan aktivitas 

mahasiswa dalam menggunakan tas 

kantong belanja saat di kampus Fisip 

Unair dan terkait dengan kebutuhan 

psiko-biologinya. 

Tas kantong belanja saat ini 

beraneka jenis yang dibuat oleh 

produsen-produsen retail sebagai 

salah satu alat bantu untuk membawa 

barang belanja. Tas kantong belanja 

memiliki design yang unik dan 

berbagai motif sehingga banyak 

masyarakat khususnya mahasiswa 

teratrik untuk di di daur ulang 

sebagai wadah kembali. Tas kantong 

belanja sering sekali dibawa di dalam 

sela-sela aktivitas berbelanja, namun 

saat ini oleh mahasiswa juga 

dijadikan sebagai alat bantu yang 

digunakan saat di kampus. 

Sebagian besar mahasiswa 

membawa keperluan saat berada di 

kampus itu berlebihan. Hal ini 

membuat mahasiswa berpikir ulang 

untuk membawanya dengan alat 

bantu seperti tas kantong belanja. 

Fungsi tas kantong belanja sendiri 

digunakan sebagai wadah. tas 

kantong belanja yang didapatkan 

berasal dari toko setelah berbelanja. 

Tas yang di bawa dan disimpan di 

rumah informan bervariasi. 

Fungsi tas kantong selain 

digunakan sebagai wadah belanja 

juga digunakan sebagai tas buku. 

Keperluan saat di kampus 

membutuhkan alat bantu untuk 

membawa dan meringankannya. Tas 

kantong yang dibuat sebagai tas buku 

tidak hanya berupa jenis totebag atau 

tas kain melainkan tas dengan jenis 

papperbag atau tas kertas. Yang 
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menjadikan tas kantong belanja 

bermerek dilihat dari unggulnya 

brand yang ada pada tampilan tas 

kantong belanjanya. 

Kedua, fungsi instrumental 

dimana aktivitas dari kebudayaan 

harus memenuhi kebutuhan seperti 

kebutuhan akan hukum dan 

pendidikan (Syam, 2007). Berikut 

merupakan aktivitas informan dalam 

memfungsikan merek yang terkait 

dengan kebutuhan instrumental dari 

teori fungsionalisme Malinowski. 

Sebuah pemilik usaha dalam 

mendirikan perusahaannya pasti 

menginginkan penjualan yang 

meningkat. Selain menjadi identitas 

dari suatu perusahaan, tas kantong 

belanja berfungsi sebagai media 

informasi juga. media informasi ini 

bertujuan untuk memasarkan 

produknya agar lebih cepat diterima 

di kalangan masyarakat. Media 

informasi ini berupa promosi. 

Promosi yang dilakukan dengan cara 

memperkenalkan identitas produk 

secara keseluruhan, lalu memberikan 

interaksi bahwa tas kantong belanja 

bermerek yang ditampilkan salah 

satu untuk menarik perhatian para 

konsumen. Dengan hal ini, 

penggunaan tas kantong belanja yang 

bermerek menjadi pilihan utama 

sebagai aset dalam memasarkan 

produk. 

Media promo pada tas 

kantong belanja juga digunakan 

sebagai menawarkan promo-promo 

pada barang yang dijualnya oleh 

pemilik perusahaan atau toko. Merek 

yang telah dibuat oleh perusahaan 

menunjukan tampilan yang bisa 

dilirik oleh masyarakat atau 

konsumen khusunya mahasiswa. 

Promo merek ini memberikan 

dampak positif juga pada pihak 

perusahaan. Namun, mahasiswa 

memiliki dampak positifnya sebagai 

media tambahan jika pernah membeli 

dan berbelanja di toko merek 

tersebut. Fungsi tas kantong belanja 

memberikan feedback terhadap 

penggunaannya serta nilai estetika 

yang ada pada tampilannya. 

Promosi dengan tas kantong 

belanja adalah menawarkan secara 

langsung barang yang ada di merek 

tas kantongnya. Promo yang 

ditawarkan selain pada brand juga 

terdapat pada produknya. Mahasiswa 

sering membeli suatu barang tersebut 
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rata-rata berasal dari referensi 

dilingkungannya untuk membeli 

barang tersebut. Apalagi ditambah 

dengan penggunaan tas kantong 

belanja bermerek tersebut semakin 

banyak di lingkungan kampus.  

Sarana Informasi di dalam 

penggunaan merek sebagai 

penyampaian citra pada pemiliki 

usaha bisnis tersebut. Citra tersebut 

mulai dari keunggulan sampai 

dengan kekurangan yang dimiliki 

merek tersebut. Sarana informasi 

yang dimaksud berupa citra dari 

merek itulah yang dapat menjaga 

kestabilan agar tidak menurun dan 

diharapkan untuk terus meningkat. 

Hal ini disampaikan oleh informan 

bahwa sarana informasi terletak pada 

bagian fashion. Fashion sangat 

dibutuhkan oleh sebagian orang, tak 

jarang seseorang mempertahakan 

citra yang ada di merek tersebut. 

Dapat dilihat dari adanya 

mahasiswa yang rela berbelanja demi 

mendapatkan barang yang ia 

inginkan salah satunya dengan 

adanya merek. Secara tidak langsung 

ia sudah merelakan apapun demi 

mendapatkan barang tersebut dengan 

berbagai alasan. Saat ini mahasiswa 

yang memfungsikan merek tersebut 

sebagai objek penyampaian citra ke 

lingkungan sekitarnya. Apalagi 

didorong adanya banyaknya tampilan 

merek yang mulai berkembang. 

Selain sebagai identitas, merek juga 

membawa dampak positif bagi 

siapapun yang membawanya.  

Salah satu sarana informasi 

fungsi dari merek yaitu fashion. 

Fashion yang merupakan style dari 

penampilan yang kita gunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Fashion juga 

mendorong kita ke style yang lebih 

maju, serta adanya penyampaian 

suatu citra Merek yang tertuju pada 

merek yang dikenakan.Ada banyak 

sekali cara yang dilakukan 

mahasiswa untuk menyampaikan 

citra dirinya padamerek. Salah 

satunya Inok, mahasiswa yang 

menggunakan barang-barang 

bermerek di kampus sebagai hiburan 

pelengkap fashionnya. Seperti yang 

disebutkan oleh informan bernama 

Inok, ia memberikan opini bahwa 

merek berfungsi sebagai 

penyampaian informasi kepada 

khalayak ramai. Fashion yang ia 

gunakan tersebut memiliki nilai 

bahwa merek yang dipergunakan 
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harganya mahal dan susah untuk 

dicari.  

Sebagai salah satu sarana 

Identifikasi, merek mampu 

mengenalkan identitas dari suatu 

produk maupun jasa yang dimiliki 

oleh sebuah perusahaan. Fungsi dari 

identitas merek sendiri mampu 

memberikan kesan terhadap 

cerminan karakter suatu perusahaan 

yang diwakilinya. Tujuannya 

membuat apa yang diwakilinya 

mudah dikenali oleh masyarakat dan 

dibedakan dengan identitas produk 

yang lainnya. 

Karakteristik tersebut akan 

nampak pada desaign gambar dan 

tulisan yang ada di mereknya. 

Desaign gambar dan tulisannya  

semakin berkembang mengikuti alur 

modernisasi. Bedasarkan 

pengalaman informan ia menjelaskan 

bahwa merek itu merupakan suatu 

identitas yang tidak bisa terpisahkan 

dengan karakter pada perusahaan 

atau pemilik produknya. Merek 

terikat dengan segala unsur pada 

produk yang telah dibuat. Menurut 

salah satu informan yang bernama 

Zakya, ia menilai bahwa merek itu 

diperuntikan sebagai penanda untuk 

mengenal produk yang 

dipasarkannya. 

Design visual pada merek 

berperan sebagai motivasi terhadap 

masyarakat untuk memilih 

menggunakan produk yang 

berkualitas. Tentunya, masyarakat 

khususnya mahasiswa 

menyampaikan motivasi pada 

konsumennya bahwa kualitas barang 

yang diproduksinya disesuaikan 

merek yang dibuatnya. 

Mahasiswa dalam 

menggunakan tas kantong belanja 

juga dilihat dari perilakunya dalam 

kehidupan sehari-harinya. Salah 

satunya digunakan sebagai media 

hiburan. Media hiburan merupakan 

salah satu fungsi integratif dimana 

objek yang membantu untuk 

mendapatkan kesenangan sendiri 

dalam menggunakannya. Kegemaran 

dalam menggunakan tas kantong 

belanja menjadikan mahasiswa untuk 

mengkoleksi beberapa tas kantong 

belanja bermerek yang sesuai dengan 

pilihannya. Tidak hanya merek yang 

ditampilkan namun ada jenis tas 

kantong belanja yang mereka 

inginkan seperti pada letak tulisan, 

gambar dan warna tas kantong 
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belanja. Ketiga jenis tersebut 

menampilkan keunggulan sendiri 

pada koleksi tas kantong belanja bagi 

mahasiswa. 

Jenis merek dapat dilihat dari 

beberapa aspek di dalamnya, salah 

satunya adalah bentuk  tulisan pada 

merek. Tulisan pada setiap merek 

memberikan kesan dan arti tersendiri 

bagi penikmat merek dan menyukai 

merek.  Merek dibuat dengan desaign 

yang membentuk karakter 

perusahaan maupun produk yang 

diproduksinya. Tak jarang merek 

dibuat dengan kematangan ide untuk 

memberikan kesan yang baik kepada 

konsumen. 

Tas kantong belanja 

bermerek juga terdapat gambar yang 

melukiskan karakter dari 

perusahaannya. Gambar yang 

diberikan menunjukan simbol bahwa 

pengenalan identitasnya adalah 

terpampang pada gambaran tersebut. 

Seperti halnya Informan yang 

bernama Inok, ia memiliki tas 

kantong belanja bermerek yang 

bermerk Stradivarius dengan 

tambahan desaign gambar di tengah-

tengahnya. 

Warna pada merek yang juga 

disukai sebagai salah satu jenis 

mereknya. Beberapa warna 

menyampaikan bahwa kesan sebagai 

penghantar ide merek yang 

dibuatnya. Warna yang beragam 

mewakili merek sebagai penanda dan 

penyampaian karakter yang jelas 

pada desaign produknya.  

Merek dapat membantu 

konsumen untuk menangkap 

gambaran dari sebuah perusahaan 

bisnis itu dan bisa menarik perjhatian 

untuk memasarkan produknya. 

Misalnya beberapa warna yang 

digunakan seperti warna merah 

melambangkan keberanian, warna 

hijau yang mengesankan kesegaran 

alam dan pink yang merupakan 

perwakilan dari fashion anak muda 

dan perempuan, dan lain sebagainya. 

Nabila merupakan salah satu 

penggemar merek ZARA, ia menilai 

bahwa warna yang dibawa merek ini 

memiliki kekhasan dan kemewahan 

karena struktur perpaduan warna 

yang bisa menjadikan merek itu 

terliihat hidup. 
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Simpulan 

Mahasiswa memanfaatkan tas 

kantong belanjanya untuk berbagai 

aktivitas. Berikut merupakan fungsi 

tas kantong belanjanya pada 

mahasiswa serta dikaji dengan 

kebutuhan manusia berdasarkan teori 

fungsionalisme, Malinowski diantara 

yaitu fungsi psiko biologi, fungsi 

instrumental, dan fungsi integratif. 

Dari fungsi psiko biologi terhadap 

mahasiswa yang memfungsikan tas 

kantong belanja untuk membawa 

buku-buku dan laptop. Selain itu 

terdapat fungsi instrumental yaitu 

media promo, media pencitraan, dan 

media informasi. Tas kantong 

belanja juga menjadi fungsi 

integratig sebagai hiburan 

mengkoleksi tas kantong belanja 

bermerek.   
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