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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fashion menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai perspektif 

keilmuan. Menurut Sproles (1985), fashion merupakan fenomena yang 

mengungkap sisi individu dalam kajian psikologi, seni dan bahkan linguistik 

melalui kajian semiotika. Ketiga ilmu tersebut memiliki kesamaan dalam 

mengungkap fenomena yang berorientasi pada proses antara individu dengan 

kelompok dalam dimensi fashion.  

Dimensi fashion secara khusus menjadi perhatian ranah psikologi dengan 

penekanan pada fungsi intrinsik dari pakaian. Menurut Sproles dan Burns (1994), 

pakaian sebagai bagian dari fashion memiliki empat fungsi instrinsik, yakni sebagai 

fungsi protection, modesty, immodesty dan adornment. Menurut Flugel (1930), 

pakaian berfungsi sebagai pelindung secara material seperti pada kondisi cuaca 

tertentu, potensi kecelakaan dan bahaya bahkan pada aspek nonmaterial seperti 

pelindung spiritual. Modesty menurut Barnard (1996) merujuk pada konsep 

kesusilaan dan kelayakan dengan gagasan bahwa bagian tertentu pada tubuh 

manusia bersifat vulgar dan manusia perlu menutupinya.  

Fungsi pakaian tidak hanya sebagai pelindung dan memenuhi aspek kesusilaan 

tetapi juga daya pikat atas satu atau lebih bagian tubuh manusia. Fungsi immodesty 

menurut Barnard (1996) menekankan pada fungsi pakaian sebagai penutup tubuh 
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dan pusat perhatian yang terikat pada budaya, nilai sosial dan moralitas. Menurut 

Sproles dan Burns (1994), pakaian sebagai pemberi daya pikat pada manusia juga 

menunjukkan simbol status, identitas dan wujud penghargaan diri. Pakaian menurut 

Roach & Eicher (1979) dapat mengindikasikan kekuatan, jarak, penghargaan 

seseorang sekaligus peran dalam sistem ekonomi, seperti pakaian formal yang 

identik dengan pekerja kerah putih atau simbol identitas profesi seperti perawat, 

biarawati ataupun golongan elit tertentu dalam strata sosial. 

Fungsi pakaian sebagai identitas menjadi bukti bahwa fashion dapat 

mengomunikasikan sebuah makna. Hal ini terjadi karena pakaian merupakan 

simbol yang menjadi sebuah entitas dan merepresentasikan entitas lainnya. Fashion 

merupakan bahasa yang terorganisasi secara sistematis yang memiliki makna 

denotatif dan konotatif. Denotasi menurut Barnard (1996) merupakan makna 

harfiah atas suatu objek atau citra sedangkan konotasi menggambarkan interaksi 

yang berlangsung saat tanda bertemu dengan nilai dari kultural yang berbeda secara 

signifikan. 

Fashion erat berkaitan dengan nilai kultural, kelompok etnik dan unsur 

nasionalisme. Menurut Eicher and Sumberg (1995), pakaian bernuansa etnik 

dikenakan individu untuk menyampaikan identitas antar kelompok yang sama atau 

kelompok etnik lain yang berbeda. Penggunaan unsur etnik dipercaya mampu 

mempererat kohesivitas sekaligus penguat identitas kelompok. Keberadaan pakaian 

etnik sebagai simbol kelompok terus mengalami perubahan akibat meningkatnya 

arus globalisasi, transformasi dan dinamika budaya.  
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Indonesia merupakan negara dengan dinamika budaya yang tinggi. 

Keberagaman etnik menghasilkan berbagai produk budaya seperti kuliner, kesenian 

dan wastra atau kain tradisional khas nusantara. Batik, tenun, songket, ulos dan kain 

tradisional lainnya merupakan wujud keanekaragaman warisan budaya Indonesia 

yang memperkaya ciri khas bangsa. Pada penghujung 2009, batik mendapat 

pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Pengakuan 

internasional menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengrajin dan penggiat 

fashion dalam negeri untuk tetap berinovasi. 

Inovasi pakaian bernuansa etnik menjadi daya tarik komersial dan mendorong 

industri kreatif melalui lahirnya bisnis fashion. Menurut Data Statistik dan Hasil 

Survei Ekonomi Kreatif (2016), bisnis fashion di Indonesia menempati peringkat 

kedua terbesar dengan persentase 18,5% setelah kuliner sebagai pemberi kontribusi 

terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif. Industri kreatif tenun dan 

batik secara spesifik memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian 

nasional dengan nilai ekspor mencapai USD 151,7 juta pada tahun 2016. 

(http://www.kemenperin.go.id/artikel/17377/Nilai-Ekspor-Industri-Tenun-dan 

Batik-Lampaui-USD-151-Juta, diakses tanggal 4 Maret 2018).  

Kontribusi terhadap perekonomian nasional tidak terlepas dari promosi produk 

fashion yang dilakukan keseluruhan elemen dalam rantai bisnis industri kreatif. 

Perancang busana merupakan sosok kunci dibalik kesuksesan produk fashion. 

Ketokohan dibalik karya fashion menjadi penting mengingat presentasi diri 

designer berpotensi menguatkan idealisme, nilai, keunggulan bahkan mendongkrak 

popularitas produk fashion. Perancang busana yang konsisten mengusung unsur 
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etnik Indonesia khususnya, dapat memberi ciri pembeda bagi produk fashion yang 

dihasilkan. Perancang busana akhirnya tidak hanya mampu merebut daya pikat 

konsumen tetapi juga berkontribusi nyata pada pelestarian budaya asli Indonesia.  

Perancang busana atau apapun jenis profesi yang dilakoni pasti berupaya 

membangun presentasi baik pada diri maupun atas karya yang dihasilkan dengan 

keunggulan dan keunikan. Menurut Goffman (1959) individu merupakan aktor 

yang mempresentasikan dirinya baik secara verbal maupun non-verbal kepada 

individu lain yang tengah berinteraksi. Pengggunaan istilah presentasi diri 

seringkali dikaitkan dengan pengelolaan impresi yang merupakan tindakan 

menampilkan diri oleh setiap individu untuk mencapai sebuah citra diri yang 

diharapkan.  

Citra diri yang dibentuk melalui hasil pengelolaan impresi berlaku kontekstual 

dan terus berkembang. Pengelolaan impresi dahulu hanya berkutat pada 

komunikasi interpersonal secara tatap muka. Setiap individu, pada komunikasi tatap 

muka, baik secara verbal maupun nonverbal berusaha memberikan gambaran 

terbaik dirinya. Presentasi diri kini dibangun melalui sebuah media baru sebagai 

hasil konstruksi dunia virtual. Media baru didukung oleh teknologi informasi yang 

mampu mendorong pola presentasi diri hingga akhirnya membentuk identitas 

virtual. 

Media baru ini menurut Flew (2005) dikenal dengan internet yang mampu 

mengombinasikan komputerisasi dan teknologi informasi, dengan digitalisasi 

media dan isi informasi dalam sebuah jaringan komunikasi tanpa batasan jarak dan 

waktu. Internet kian berkembang dan pada akhirnya memunculkan web 2.0 atau 
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yang dikenal dengan media sosial. Individu memanfaatkan internet tidak hanya 

untuk akses berbagai informasi tetapi juga membentuk jejaring melalui media 

sosial. 

Pengguna internet dunia kini telah mencapai 4.021 miliar orang dan 3.196 

miliar diantaranya terhubung dalam jejaring media sosial. Indonesia merupakan 

negara ketiga terbesar dengan tingkat pertumbuhan pengguna media sosial 

mencapai 23% atau 24 juta pengguna dalam satu tahun terakhir. Tingkat 

pertumbuhan media sosial yang tinggi di Indonesia juga dipengaruhi oleh lamanya 

durasi penggunaan, yakni selama 3 jam 23 menit atau dengan kata lain rata-rata 

orang Indonesia mengalokasikan waktu hampir 30% untuk beraktivitas dimedia 

sosial (https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, diakses 

tanggal 10 Maret 2018). 

Aktivitas masyarakat Indonesia dimedia sosial terhitung tinggi terutama untuk 

penggunaan media sosial Instagram. Indonesia menempati peringkat ketiga dunia 

setelah Amerika Serikat dan Brazil sebagai pengguna aktif Instagram dengan total 

53 juta pengguna pada 2017 (https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-

report-2018, diakses tanggal 10 Maret 2018). Instagram merupakan salah satu 

aplikasi media sosial yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dan telah 

diakuisisi Facebook pada 2012. Instagram memiliki beberapa fitur unggulan, 

diantaranya face filter, hashtag pada story, Eraser Brush, simpan atau bookmark 

bahkan mengunggah beberapa foto atau video sekaligus. 

 Fitur yang ada pada Instagram memungkinkan pengguna untuk mengemas 

berbagai konten secara menarik dan membuka ruang interaksi. Pengguna Instagram 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
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dapat saling memberi komentar, like atau respon lain yang pada akhirnya 

menciptakan interaksi dalam sebuah komunitas virtual. Komunitas virtual 

merupakan sekumpulan individu dengan ketertarikan yang sama dan saling 

berinteraksi secara teratur dalam jangka waktu tertentu melalui internet. Individu 

dalam komunitas virtual tidak hanya saling bertukar informasi tetapi juga 

membantu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu memperoleh dukungan 

sosial. Menurut Hogg (1996), dukungan sosial seringkali dikaitkan dengan motivasi 

individu untuk bergabung dalam sebuah kelompok, seperti membangun rasa 

kebersamaan atau menunjukkan identitas diri.   

Identitas diri pada komunitas virtual seperti pada pengguna Instagram, 

seringkali tidak sesuai dengan identitas sesungguhnya pada kehidupan nyata. 

Seidman (2013) mengungkapkan adanya kecenderungan individu untuk 

menyembunyikan aspek tertentu pada diri dan menguatkan aspek lain yang 

dikehendaki. Individu memiliki kebebasan secara selektif dalam menunjukkan 

identitas diri, penampilan dan gaya hidup yang akan ditampilkan secara virtual.  

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Kehadiran Instagram dengan berbagai inovasi fitur yang menarik tidak hanya 

diminati pencinta fotografi tetapi juga kalangan akademik. Berbagai akademisi 

dengan latar belakang keilmuan telah melakukan penelitian terhadap pengguna 

Instagram. Smith dan Sanderson (2015) melakukan penelitian terhadap 1063 foto 

dan caption untuk mengungkap dominansi tema yang diusung secara gender oleh 

para atlet. Humanitarian, family driven, personal traits & interests, dedicated 
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athlete, sponsorship & endorsement dan socialite menjadi enam tema yang 

umumnya dipilih secara berimbang oleh semua gender.  

Smith dan Sanderson (2015) lebih lanjut meneliti berbagai bentuk presentasi 

diri melalui foto di Instagram para atlet. Hasil penelitian terungkap bahwa 77% foto 

para atlet di Instagram justru tidak dalam kondisi berolahraga. Hasil penelitian juga 

mengungkap fakta berbeda karena lebih dari 90% foto para atlet tidak secara 

spesifik menyoroti area tubuh dalam foto Instagram. Penelitian Smith dan 

Sanderson (2015) ini memang terbatas pada isu tematik dan penggunaan Instagram 

sebagai media presentasi diri dalam perspektif gender. Peneliti belum mengungkap 

motif dan makna diri yang ingin dibangun para atlet sesuai keunikan cabang 

olahraga, konten video dan ciri demografis seperti usia, ras, tingkat pendidikan dan 

strata sosial.  

Bohjalian (2017) juga melakukan penelitian serupa untuk mengungkap 

presentasi diri enam selebram yang fokus pada promosi kesehatan melalui fitness 

dan diet atau umumnya dikenal dengan fitspiration. Menurut Belch (2013), 

selebgram merupakan individu atau kelompok yang mengomunikasikan pesan 

produk atau jasa sehingga produk atau jasa dapat dikenal masyarakat. Pesan yang 

disampaikan berdasarkan pendapat pribadi atau atas dasar pengalaman dalam 

menggunakan produk atau jasa. Selebgram umumnya individu yang terkenal atau 

dihormati, seperti selebritis atau ahli di dalam produk maupun jasa yang berbicara 

untuk sebuah perusahaan atau brand. 

Analisis isi yang dilakukan terhadap foto ahli fitspiration terungkap bahwa 

tidak ada sponsor dalam unggahan dan hanya satu foto yang berkaitan dengan 
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aktivitas fisik. Penelitian ini perlu penyempurnaan karena hanya terbatas pada 

analisis konten foto dan juga belum menyentuh video. Video perlu diteliti 

mengingat konten berkaitan dengan olahraga dan aktivitas fisik umumnya dikemas 

dalam format video pendek.  

Seperti halnya para atlet dan selebgram, perancang busana juga 

memanfaatkan Instagram sebagai sarana membangun identitas diri yang khas 

khususnya di tengah persaingan bisnis fashion. Perancang busana yang mampu 

bertahan dalam persaingan industri fashion merupakan pencipta karya fashion yang 

konsisten, unik dan pembaca peluang pasar. Pada tahun 1990-an para designer 

dalam menciptakan variasi fashion mengadopsi gaya barat yang glamor, seperti 

Sebastian Gunawan, Biyan, Arantxa Adi, Adjie Notonegoro dan Eddy Betty. 

Beralih pada tahun 2000-an, perancang busana Indonesia lebih independen dengan 

dominansi busana tradisional Indonesia yang dicintai oleh kalangan muda sebagai 

wujud apresiasi seni tradisional. 

Anne avantie, Lulu Lutfi Labibi dan Didiet Maulana merupakan tiga 

perancang busana etnik Indonesia yang konsisten dan independen dalam mengolah 

kain khas Indonesia dan diperhitungkan dalam jajaran perancang busana etnik 

Indonesia. Anne Avantie menciptakan tonggak baru eksplorasi kebaya yang 

menembus garis batas kedaerahan tanpa meninggalkan akar budaya bangsa. Didiet 

Maulana menjadi maestro tenun ikat yang mengangkat kelas tenun tidak hanya pada 

tataran tradisional tetapi juga untuk acara formal dan bahkan internasional. Lulu 

Lutfi Labibi fokus pada potensi kain lurik dengan teknik draping dan estetika 

Jepang.  
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Konsistensi Anne avantie, Lulu Lutfi Labibi dan Didiet Maulana pada ranah 

fashion ethnic dan keunikan presentasi diri yang dibangun ketiganya di media sosial 

Instagram menarik untuk diteliti. Presentasi diri tidak hanya melekat pada individu 

tetapi juga pada karya yang dihasilkan. Karya yang melekat pada tubuh pemakai 

atau konsumen secara tidak langsung merupakan upaya menanamkan impresi diri 

perancang busana.  

Penelitian terhadap ketiga perancang busana etnik Indonesia dilakukan dengan 

mengamati seluruh konten yang diunggah pada halaman profil akun Instagram 

@didietmaulana, @annevantieheart dan @lululutfilabibi dari tanggal 1-31 Maret 2018. 

Konten berupa foto sebagai upaya mengungkap presentasi diri dengan lebih mendalam dan 

mencari motif yang melatarbelakangi ketiganya. Penelitian lain terkait presentasi diri di 

Instagram umumnya terbatas pada upaya mengungkap makna foto melalui tanda-tanda 

semiotika dan belum menyentuh ranah motif. 

Penelitian terkait presentasi diri di Instagram untuk kategori fashion 

umumnya juga terbatas pada tokoh sentral seperti selebgram, fashion bloger atau 

beauty influencer sebagai subjek penelitian. Peneliti belum menemukan adanya 

hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang secara spesifik mengamati presentasi diri 

atas profesi perancang busana yang konsisten bergerak dalam ranah etnik. 

Pemilihan subjek penelitian dengan kriteria yang lebih spesifik dengan membawa 

konteks yang lebih mengena pada budaya Indonesia tentu menjadi keunikan 

penelitian ini.  
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Berdasarkan uraian masalah di atas dan untuk memfokuskan kajian penelitian yang 

dilakukan, peneliti merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perancang busana etnik Indonesia membangun presentasi diri di 

Instagram? 

2. Mengapa perancang busana etnik Indonesia membangun presentasi diri di 

Instagram? 

1.3 Batasan Masalah  

Peneliti menyadari adanya keterbatasan baik dari segi waktu dan kemampuan, 

maka peneliti memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas agar 

penelitian ini lebih fokus, terarah dan tidak meluas. Penelitian hanya akan mengkaji 

permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu: 

1. Cara perancang busana etnik Indonesia membangun presentasi diri di 

Instagram. 

2. Motif pendorong perancang busana etnik Indonesia membangun presentasi 

diri di Instagram. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan dari rumusan dan identifikasi masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui cara perancang busana etnik Indonesia membangun presentasi 

diri di Instagram. 

2. Mengetahui motif pendorong perancang busana etnik Indonesia 

membangun presentasi diri di Instagram. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang, perumusan masalah serta tujuan dari 

penelitian ini, terdapat 2 manfaat yang diharapkan dapat diambil, diantaranya : 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu 

komunikasi khususnya komunikasi di bidang fashion. Hasil penelitian juga 

dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan 

presentasi dan makna diri dalam ranah fashion di media sosial.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

Penelitian diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat terhadap 

penggunaan Instagram sebagai media komunikasi yang efektif dalam 

membangun presentasi diri. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

sosial dengan memberikan gambaran, referensi dan evaluasi untuk penggiat 

industri ethnic fashion yang membutuhkan informasi mengenai cara 

membangun presentasi diri di media sosial Instagram. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Bab I 

Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan penelitian.  

Bab II 

Subjek dan objek penelitian. Anne avantie, Lulu Lutfi Labibi dan Didiet Maulana 

dipilih sebagai subjek dan akun Instagram ketiganya sebagai objek penelitian. 
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Peneliti menggunakan analisis semiotika untuk melihat presentasi diri yang 

ditampilkan Anne avantie, Lulu Lutfi Labibi dan Didiet Maulana di Instagram. 

Bab III 

Konsep dan teori komunikasi yang mendukung penelitian, seperti Presentasi Diri, 

Media Sosial, Definisi, Tipe dan Aliran Fashion, Fashion sebagai Komunikasi dan 

Semiotika dalam Fashion. 

Bab IV 

Metodologi penelitian yang digunakan, yaitu paradigma kritis, pendekatan 

kualitatif, metode analisis semiotika, unit analisis berupa makna denotasi, konotasi 

dan mitos pada foto Instagram @didietmaulana, @annevantieheart dan 

@lululutfilabibi, sumber dan teknik pengumpulan data dan kualitas keabsahan data 

dengan teknik triangulasi. 

Bab V 

Kesimpulan dan Saran penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




