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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dunia fashion merupakan  sebuah dunia yang penuh imaji dan selalu menyajikan 

keindahan bagi para penikmatnya. Dunia fashion nyatanya sangat dekat dengan kehidupan 

kita sehari – hari, sebut saja setiap hari kita memakai baju dan sangat ingin tampil trendy 

dan stylish. 

Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini banyak menjamur 

lapak – lapak baju bekas impor, sebagian dari kita pasti ada yang sudah paham dengan baju 

bekas impor, atau bahkan memakainya. Namun, tidak sedikit pula yang sama sekali tidak 

mengetahui tentang baju bekas impor ini. 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, dengan menggunakan metode 

observasi/ pengamatan dan wawancara dengan penjual baju bekas sebagai sumber, diketahui 

bahwa sebenarnya baju – baju bekas impor itu bukanlah baju bekas pakai orang lain, kalau 

pun ada baju bekas pakai orang lain jumlahnya sangatlah sedikit. Baju bekas impor 

merupakan baju – baju sisa penjualan yang berasal dari pabrik garmen dan department store, 

kemudian ditimbun di gudang selama bertahun – tahun lamanya. Hal ini yang dimanfaatkan 

oleh pihak – pihak tertentu untuk diperjualbelikan kembali, ketika baju – baju itu keluar dari 

timbunannya untuk diperjualbelikan lagi baju – baju itu menjadi unik karena faktor waktu 

yang berbeda, apalagi ketika baju menjadi satu – satunya/ tidak ada kembarannya, maka 

eksklusifitas pun didapat dari baju – baju itu. Dengan adanya proses penimbunan selama 

bertahun – tahun itu  tidak heran jika aroma khas baju bekas impor berbau apek dan 

berdebu. Dalam penjualannya baju – baju timbunan ini dikemas dalam karung – karung 

besar (bal), baru kemudian dipasarkan, sehingga setiap pembeli dalam partai besar tidak tahu 

pasti apa saja isi pakaian didalam bal – bal tersebut, karena dikemas secara random, dan 

tidak dapat dilihat terlebih dahulu. Paling tidak, dengan penelitian ini, penulis berharap 

dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang baju bekas impor, bahwa baju – baju 

impor tidaklah semata – mata menjadi sampah buangan yang tidak diinginkan oleh 

pemiliknya. Selain menjadi salah satu pencaharian untuk mengahasilkan uang, fakta ini juga 

memberikan pilihan alternatif terhadap kebutuhan sandang masyarakat. Kekreatifitasan 
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konsumen pun disini diasah, salah satunya untuk memadu padankan baju – baju impor 

dengan baju – baju yang sudah dimiliki, untuk menciptakan tren baru yang tidak monoton 

dan tidak begitu mengikuti arus.     

Berdasarkan angket tertutup pra penelitian tentang motivasi pembelian baju bekas 

yang dilakukan penulis terhadap 100 responden, diperoleh hasil global sebagai berikut; 32% 

responden mempunyai motifasi ekonomi dalam pengkonsumsian baju bekas impor, 58% 

responden mempunyai motifasi sebagai identitas sosial dalam pengkonsumsian baju bekas 

impor, mereka memakai baju bekas impor tidak sebatas pada harga yang terjangkau tetapi 

ada maksud tersendiri dalam pemakaiannya, dan 10% responden mempunyai motifasi lain di 

luar dari dua motifasi sebelumnya. Dalam angket pra penelitian ini, yang menjadi responden 

adalah para konsumen baju bekas impor dengan range usia 17 - 50an, responden ini ditemui 

di tempat penjualan baju bekas, ada juga yang ditemui secara langsung karena sudah 

diketahui sebelumnya bahwa  bahwa ia sebagai konsumen baju bekas import. 

Pertanyaan Fungsi pertanyaan 

Apa motivasi kamu dalam membeli 

pakaian bekas impor? 

a. Ekonomi  

b. Identitas sosial 

c. Lain – lain  

Pertanyaan ini dibuat dan disebarkan 

dalam angket pra penelitian untuk 

memperoleh data riil tentang motivasi 

konsumen dalam mengkonsumsi baju 

bekas impor. Dari angket ini dapat 

diketahui bahwa adanya orang – orang 

yang memakai pakaian bekas impor 

untuk mengkomunikasikan identitas 

sosialnya. Dari data ini pula dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk 

selanjutnya dapat dikaji lebih dalam 

dengan melakukan wawancara yang lebih 

intensif sehingga data yang dibutuhkan 

peneliti untuk mengetahui identitas sosial 

seperti apa yang disampaikan oleh 

pemakai melalui baju bekas impor. 
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Tabel 1.1 Tabel Pertanyaan Angket Motivasi Prapenelitian 

 

Gambar 1.1. Diagram Hasil Angket Motivasi Prapenelitian Terhadap Pemakai 

Baju Bekas Impor 

Dari 100 responden yang penulis teliti secara acak, 58% (58 orang) responden dari 

yang berumur 18 – 25 tahun mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan identitas 

dirinya melalui baju bekas impor, dengan berbagai alasan dan latar belakang, para responden 

masing – masing mempunyai passion untuk menunjukkan identitas yang mereka miliki. 

Dengan pilihan baju yang dikenakan (model,warna,motif,dll), dan knowledge yang dimiliki 

masing – masing individu, mereka merasa dapat menunjukkan identitas sosialnya dengan 

menggunakan baju – baju bekas impor tersebut. Diantaranya, orang – orang yang 

mempunyai gaya berpakaian vintage, old skul, new age, dan sebagainya. Ada pun orang – 

orang diantara 58% ini   menggunakan baju – baju bekas impor karena gemar menggunakan 

baju – baju dengan merk tertentu, dan merk tersebut tidak masuk ke Indonesia secara resmi, 

sehingga mereka lebih mudah memperoleh baju – baju yang mereka inginkan di lapak - 

lapak baju bekas impor ini. 

58%

32%

10%

Diagram hasil angket motivasi prapenelitian 
terhadap pemakai baju bekas import
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Untuk 32% dari 100 responden yang saya teliti, dengan usia acak, dari 17 – 50an 

tahun, mereka memilih mengkonsumsi baju bekas impor karena harganya yang murah dan 

kualitasnya yang bagus. Seperti yang kita ketahui, kemajuan industri fashion maju begitu 

pesatnya, banyak tawaran barang baru dengan harga yang murah meriah, namun harga yang 

miring itu tidak diimbangi dengan kualitas baju yang bagus. Hal itu juga yang menjadi salah 

satu alasan beberapa orang memutuskan untuk beralih membeli baju bekas impor. 

Disamping itu, ada juga beberapa orang yang memanfaatkan kesenangannya itu untuk 

berbisnis, menjual lagi barang yang ia dapatkan dari penjual sebelumnya. 

Sedangkan 10% yang lainnya lagi mengkonsumsi baju bekas impor/ awul – awul 

karena adanya keisengan, kebutuhan sesaat, menyalurkan hobi berbelanja. Pada sebagian 

kecil ini, beberapa dari mereka hanya suka membeli karena adanya pengaruh dari 

lingkungan (seperti keluarga, teman, dll), suka membeli tapi tidak memakainya sendiri, pada 

keadaan ini, pengaruh dari lingkungan sebatas sampai pada suasana yang mereka ciptakan, 

misalnya hanya merasa asyik/ seru – seruan bisa berburu baju bekas impor. Beberapa orang 

yang lain lagi menjatuhkan pilihan pada baju bekas impor/ awul – awul karena adanya 

kebutuhan yang mendesak atau sesaat, contoh disini ketika ada seseorang membeli baju 

bekas impor/ awul – awul karena akan pergi ke luar negeri untuk beberapa waktu, negara 

yang akan dituju mempunyai 4 musim, kebetulan ketika itu negara yang akan ia kunjungi 

sedang bermusim dingin, ia membutuhkan beberapa potong jubah/ jaket tebal, karena di 

Indonesia hanya mempunyai 2 musim sehingga tidak membutuhkan jubah/ jaket tebal pada 

kesehariannya. Untuk kebutuhan yang mendesak itu, menjatuhkan pilihan pada baju bekas 

impor menjadi pilihan yang tepat, selain karena pasti tersedia barang yang dibutuhkan, harga 

pun jauh lebih terjangkau dan kualitasnya terjamin bagus. 

Menurut amatan saya di lapangan, secara keseluruhan dengan mengkonsumsi baju 

bekas impor juga dapat memancing sisi kreatifitas individu khususnya dalam konteks 

fashion, karena dalam pemakaiannya seringkali baju – baju bekas impor ini di mix n match 

dengan baju – baju baru, maupun baju – baju yang sudah dimiliki sebelumnya, ataupun 

dapat dengan kreatif memanfaatkan baju – baju bekas impor dengan fungsi yang berbeda.       

Data – data di atas juga menunjukkan adanya kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh 

para konsumen baju bekas impor, dan semakin menegaskan fakta bahwa; pertama, kita 
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selalu terikat dengan kegiatan konsumsi. Kedua, secara fisik kita hanya bisa bertahan 

melalui konsumsi. Ketiga, dalam semua hal kita semua adalah konsumen. Meskipun 

memang konsumsi adalah aktifitas kita yang tak terelakkan, namun ada beberapa 

perkembangan luar biasa didalamnya, terutama tentang terbentuknya suatu bentuk 

kehidupan sosial baru yang menjadikan konsumsi sebagai pusatnya. Perkembangan yang 

luar biasa ini menekankan pembedaan  antara keperluan-keperluan untuk bertahan hidup 

bagi manusia dan perkembangan suatu ideologi yang berdasar pada konsumerisme. 

Inilah kenyataan yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Dalam banyak kajian kita bisa 

sekilas tahu tentang fashion, mulai dari peran dan maknanya dalam banyak hal, termasuk 

tindakan sosial. “Pakaian, secara mendasar, membantu pemakainya untuk menyembunyikan 

bagian-bagian tertentu dari tubuh sehingga pakaian memiliki suatu fungsi kesopanan 

(modesty function). Dari sinilah kemudian pakaian bisa menyuguhkan berbagai fungsi, 

pakaian bisa melindungi kita dari cuaca yang buruk, atau kalau dalam olah raga tertentu, 

pakaian bisa melindungi dari kemungkinan cedera tertentu. Perkembangannya, pakaian juga 

mampu menampilkan peran sebagai pajangan budaya (cultural display) karena dia mampu 

mengkomunikasikan afiliasi budaya (Desmond Morris dalam Manwatching; A Field Guide 

To Human Behavior, 1977)”. Misalnya, pada satu kesempatan tertentu, asal-usul seseorang 

bisa dengan segera dikenali dari pakaian yang dikenakannya, karena itu telah menunjukkan 

identitas budaya si pemakai. 

Maka, selanjutnya, pakaian akan meluaskan cakupan seseorang dalam ruang lingkup 

sosialnya. Orang akan membuat kesimpulan tentang siapa Anda karena apa yang Anda 

pakai, “You are what you wear”. Anda adalah apa yang Anda pakai atau kenakan. Apakah 

kesimpulan itu terbukti akurat atau tidak, tak ayal hal itu akan mempengaruhi pikiran orang 

tentang Anda dan bagaimana mereka bersikap pada Anda; pada kelas sosial Anda, 

keseriusan dan kesantaian Anda, sense of style Anda, dan sebagaianya. (DeVito, 1994:163-

164) 

Pakaian kemudian bisa dimetaforakan sebagai “kulit sosial dan budaya kita” (our 

social and cultural skin),(Nordholt, 1997:1). Di samping itu, pakaian merupakan ekspresi 



6 
 

identitas pribadi, karena suatu ketika seseorang akan memilih pakaian, baik di toko maupun 

di rumah yang bisa mendefinisikan dan menggambarkan dirinya sendiri. (Lurie, 1992:5) 

Tanpa kita sadari, fashion adalah alat komunikasi non-verbal yang dapat dilihat dari 

cara kita berpakaian. Fashion yang kita kenakan mencerminkan tentang siapa diri kita. 

Fashion bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi dapat kita ungkapkan secara nyata melalui 

pakaian. Fashion sendiri merupakan suatu cara yang kita lakukan untuk penampilan kita. 

Ketika kita melihat orang, hal pertama yang akan kita lihat adalah penampilanya. 

Penampilan itu merupakan keadaan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tampak 

dan dapat dilihat oleh mata kita. Bahkan ketika orang yang kita temui bukanlah orang yang 

fashionable, maka kita akan tetap mencoba untuk mendiskripsikan keadaan dirinya melalui 

pakaian yang ia kenakan dan begitu juga sebaliknya. 

Sebagai bagian dari jenis pakaian, baju bekas impor tercatat ikut membentuk gaya 

subkultur anak muda yang khusus dan unik. Pada awalnya, konsumen terbesar baju – baju 

bekas impor adalah anak-anak muda. Karena selain soal knowledge, anak muda tentu lebih 

terinspirasi dengan kultur luar negeri, dalam konteks ini, mereka lebih memilih membeli 

baju bekas impor karena ingin meniru gaya Kurt Cobain, Ramones, atau Gong Li misalnya. 

Selain merefleksikan posisi keuangan anak-anak muda yang terbatas, ia juga 

menggambarkan gairah akan gaya pakaian-pakaian retro, vintage, old school yang otentik 

dan tidak ada kembarannya. Di sisi lain, khalayak umum yang ikut meramaikan pasar baju 

bekas pada akhirnya  memiliki alasan tersendiri, di antaranya adalah soal tuntutan untuk 

tampil maksimal di setiap kesempatan, di samping alasan ekonomis yang kerap 

mengurungkan niatan untuk belanja merk – merk ternama seperti Gucci, Luis Vuitton, Prada 

atau Armani.1

Masih pada sumber yang sama, di Indonesia sendiri, kemunculan pasar baju bekas 

impor ini tidak berjalan merata. Pasar baju bekas impor di Sumatera, Batam, Kalimantan, 

dan Sulawesi misalnya, lebih dulu muncul daripada di Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya. 

Toko baju bekas impor di sini lazim disebut dengan toko baju impor karena memang baju-

baju bekas itu asalnya dibawa dalam karung-karung besar dari pelabuhan. Sebutan lainnya 

 

                                                           
1 http://aiuandira.blogspot.com/2010/11/pesona-fashion-murah-baju-bekas.html, diunduh pada 9/21/2011 

3:50pm 

http://aiuandira.blogspot.com/2010/11/pesona-fashion-murah-baju-bekas.html�
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adalah babebo singkatan dari “baju bekas bos”, awul – awul karena display baju yang 

ditumpuk – tumpuk sembarangan dan tak beraturan dan ditambah lagi jika memilih juga 

harus meng-awul-awul bajunya dari tumpukan. Dan masih banyak lagi istilah untuk 

menyebut pasar baju bekas, hampir setiap kota mempunyai sebutan masing – masing. 

Seiring berkembangnya jaman, jual beli baju bekas pun ikut berkembang, terbukti dengan 

menjamurnya lapak baju bekas kualitas impor dengan harga miring, yang tampak dadakan 

maupun permanen. Lapak semacam itu pun tidak lagi hanya di sub-urban perkotaan, tetapi 

juga terdapat di center/pusat kota, untuk konsumennya tidak lagi identik dengan konsumen 

menengah ke bawah, banyak juga konsumen yang mempunyai perekonomian menengah ke 

atas rela untuk ikut berdesak – desakkan demi mendapatkan baju yang mereka inginkan di 

tempat tersebut.    

 Baju - baju yang dijual di lapak baju bekas impor biasanya berjumlah terbatas atau 

malah hanya tersedia sebanyak satu buah saja sehingga terkesan lebih personal. Efek 

personalitas ini yang tidak bisa didapat jika kita membeli baju di mall atau supermarket 

karena baju-baju yang dijual di sana rata-rata dibuat secara massal. Selain memberi kesan 

lebih personal, dengan memakai baju-baju bekas, sejarah dan nilai-nilai lama yang dibawa 

oleh baju-baju tersebut seolah-olah dikosongkan atau dihilangkan karena dimaknai secara 

berbeda dan diberi nilai-nilai baru, serta diisi dengan sejarah baru.  

  Pada dasarnya setiap orang senang berpakaian bagus dan keren, terlebih jika dapat 

memperolehnya dengan harga yang murah. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap orang 

mempunyai hasrat untuk tampil sempurna di muka umum, bukan hanya ingin terlihat 

fashionable tetapi juga ingin menonjol untuk dapat lebih diperhatikan. Manusia sebagai 

makhluk sosial, yang kerap bergaul dan berinteraksi membutuhkan pakaian layak pakai 

untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Namun agaknya kebutuhan itu sudah tidak dapat 

dibedakan lagi dengan keinginan, sering kali pembelian baju oleh seseorang tidak hanya 

untuk memenuhi kebutuhan secara fungsional melainkan pemenuhan keinginan, disadari 

maupun tidak budaya konsumerisme ikut berperan dalam hal ini. 

Kenyataan fenomenal ini yang ingin di teliti penulis dengan judul “Pakaian Sebagai 

Komunikasi (Pemakaian Baju Bekas Impor Sebagai Cara Untuk Mengkomunikasikan 

Identitas Sosial)”. Selain itu, penelitian ini juga untuk memberikan informasi sanggahan 
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terhadap pandangan negatif orang awam yang melekat terhadap baju bekas impor. Sebagian 

besar orang yang mempunyai pengetahuan terbatas terhadap baju bekas impor, beranggapan 

baju bekas impor adalah sampah buangan, baju bekas yang dipakai oleh orang – orang di 

negara maju seperti Singapore, Korea, Jepang, dan Amerika, ketika mereka sudah tidak 

memakainya lagi, dikumpulkan dan dibuang ke Indonesia untuk diperjualbelikan kembali. 

Salah satu pandangan miring yang berkembang di  masyarakat inilah yang menimbulkan 

perilaku malu dan gengsi bagi konsumennya untuk mengakui secara terbuka tentang 

pembelian baju bekas impor. Di samping itu, tampilan lapaknya yang terkesan seadanya, 

baju – baju yang tertumpuk tak beraturan (awul – awul), aroma khas baju bekas impor yang 

khas, jauh dari wewangian, serta tempatnya yang cenderung gerah, sempit, penerangan yang 

tidak maksimal, sama sekali tidak menyuguhkan kenyamanan dalam berbelanja.  

Stigma lain yang muncul yaitu, bahaya yang terdapat pada baju bekas impor. Secara 

medis baju bekas impor dianggap menjadi biang perantara penyakit menular, jangankan baju 

bekas impor, baju baru saja banyak bakterinya. Peneliti Departement Microbiology and 

Immunologi Universitas New York melakukan uji bakteri pada 14 potong pakaian baru, 

muali dari atasan, celana, dan pakain dalam. Hasilnya mereka menemukan jejak partikel 

ragi, feses, bekas ludah, bakteri kulit, dan bakteri vagina melekat pada baju – baju baru. 

“Paling banyak ditemukan di daerah ketiak dan pangkal paha”, kata Dr.Philip Tierno, yang 

memimpin penilitian itu. 2

Dari data yang diperoleh dari penelitian itu, dapat kita ketahui bahwa sudah pasti 

bakteri juga tumbuh lebih subur di baju – baju bekas impor, namun hal itu kembali lagi 

kepada kita sebagai konsumen cerdas yang dapat mengatasi hal semacam ini, karena 

kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Baju baru maupun baju bekas impor yang baru 

saja dibeli harus segera dicuci dengan baik dan benar sebelum dipakai, perendaman 

beberapa waktu sebelum dicuci seperti biasa juga akan mematikan bakteri – bakteri pada 

baju – baju tersebut, panas penyetrikaan juga membantu mematikan bakteri pada baju – baju 

itu sebelum kita mengenakannya. Selain kebersihan pakaian yang kita pelihara, semakin 

baik setelah kita pergi ke tempat – tempat perbelanjaan, baik department store maupun lapak 

baju bekas impor segera mandi untuk membersihkan diri. 

 

                                                           
2 http://www.independent.co.uk/student/student.life/fashion/oldschool-fashion-1659767.html/action=popup, 

diunduh pada 10/7/2012 2:28pm 

http://www.independent.co.uk/student/student.life/fashion/oldschool-fashion-1659767.html/action=popup�
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Dibawah ini adalah pemetaan penelitian dengan penelitian – penelitian dan  jurnal 

tentang baju bekas yang  sudah ada sebelumnya. 

Peneliti/ 
Tahun 

Judul Tujuan Metode 

Alamsyah.D/ 

2002 – Bidang 
Kajian 
Ekonomi 
Pembangunan 

Hubungan Jumlah 
Permintaan Pakaian 
Bekas Impor Dengan 
Tingkat Pendapatan 
Tenaga Kerja 
Berkelompok Di Suatu 
Daerah Transito 

(Studi Kasus: 
Kecamatan Tembilahan 
Kabupaten Indragiri 
Propinsi Riau) 

1) Mengetahui sampai 
sejauh mana pengaruh 
permintaan pakaian 
bekas impor terhadap 
pendapatan tenaga 
kerja berkelompok di 
suatu daerah transito. 

2) Untuk mengetahui 
seberapa besar peran 
para pedagang induk 
dalam meningkatkan 
penghasilan tenaga 
kerja berkelompok. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
metode field 
research, yaitu 
penelitian langsung 
yang dilakukan 
pada objeknya. 

Iriani / 2003 – 
Bidang Kajian 
Antropologi 
Ekonomi 

Pola Strategi Pedagang 
Pakaian Bekas Dalam 
Sistem Perdagangan Di 
Sumatera Barat 

(Studi Kasus: 
Pedagang Pakaian 
Bekas Di Bukittinggi) 

1) Mendeskripsikan 
profil pedagang 
pakaian bekas. 

2) Menggambarkan dan 
memahami 
bagaimana cara 
memperoleh pakaian 
bekas dan strategi 
pemasarannya. 

Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
kualitatif dengan 
jenis deskriptif. 
Mencoba 
menggambarkan 
dan menjelaskan 
secara terperinci 
masalah yang 
diteliti, yaitu profil 
pedagang pakaian 
bekas. Kemudian 
menjelaskan cara 
memperoleh barang 
dan strategi 
pemasaran  

Junita Sitorus / 
2009 – Bidang 
Kajian Hukum 

Penegakkan Hukum 
Terhadap Tindak 
Pidana Penyelundupan 
Pakaian Bekas 

1) Untuk mengetahui 
dampak 
penyelundupan 
pakaian bekas  

2) Untuk mengetahui 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
penelitian hukum 
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(Studi Kasus Di 
Pengadilan Negeri 
Medan) 

peraturan perundang – 
undangan yang 
berkaitan dengan 
tindak pidana 
penyelundupan 
pakaian bekas 

3) Untuk mengetahui 
penegakkan hukum 
terhadap tindak pidana 
penyelundupan 
pakaian bekas 

normatif (yuridis 
normative), yakni 
merupakan 
penelitian yang 
dilakukan dan 
ditujukan pada 
berbagai peraturan 
perundang – 
undangan yang 
berkaitan dengan 
tindak pidana 
penyelundupan 
pakaian bekas dan 
berbagai literatur 
yang berkaitan 
dengan 
permasalahan 
didalamnya. 

Rolas L.F.I.N / 
2010 – Bidang 
Kajian 
Sosiologi  

Pola Pengasuhan Anak 
Di Kalangan 
Perempuan Pedagang 
Pakaian Bekas Sambu 
Kota Medan (Studi Di 
Kalangan Perempuan 
Yang Berjualan Sambil 
Menjaga Anak) 

1) Untuk mengetahui 
bagaimanakah pola 
pengasuhan anak di 
kalangan ibu penjual 
pakaian bekas di 
kawasan jalan Rupat 
Sambu Kota Medan. 

2) Untuk mengetahui 
bagaimana fungsi 
perlindungan yang 
dilakukan oleh ibu 
penjual pakaian bekas 
jalan Rupat Sambu 
Kota Medan. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
jenis penelitian 
kualitatif dengan 
menggunakan 
pendekatan studi 
deskriptif. Dari hasil 
penelitian yang 
telah dilakukan 
sampai kepada 
interpretasi dan 
analisis data dapat 
diketahui bahwa ibu 
penjual pakaian 
bekas yang 
berjualan sambil 
membawa anak ke 
dalam lingkungan 
eksternal yang 
memiliki keadaan 
lingkungan yang 



11 
 

kurang memiliki 
kontrol sosial yang 
baik tetapi tetap 
dapat melakukan 
fungsinya sebagai 
ibu dalam keluarga, 
yaitu fungsi 
perlindungan, 
fungsi afeksi, dan 
fungsi sosialisasi 
terhadap anak 
dengan baik. 

Maria Stefani 
Putri. Rizky 
(Penulis 
penelitian ini) 
/ 2012 – 
Bidang Kajian 
Komunikasi 

Pakaian Sebagai 
Komunikasi 
(Pemakaian Baju 
Bekas Impor Sebagai 
Cara Untuk 
Mengkomunikasikan 
Identitas Sosial) 

1) Untuk mengetahui 
bagaimana cara 
pemakaian baju 
bekas impor 
sehingga dapat 
dijadikan objek 
dalam 
menyampaikan 
identitas sosial 
pemakainya. 

2) Untuk mengetahui 
identitas sosial 
seperti apa yang 
dapat 
dikomunikasikan 
melalui baju bekas 
oleh pemakainya. 

Penelitian ini 
memggunakan 
metode penelitian 
deskriptif kualitatif, 
dengan pendekatan 
etnografi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana baju bekas digunakan untuk mengkomunikasikan identitas sosial yang 

dibentuk oleh pemakainya? 

1.3  Tujuan Penelitian 

− Untuk mengetahui bagaimana cara pemakaian pakaian bekas impor sehingga dapat 

dijadikan objek dalam menyampaikan identitas sosial pemakainya 

− Untuk mengetahui identitas sosial seperti apa yang dapat dikomunikasikan melalui baju 

bekas oleh pemakainya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat yang terbagi dalam dua jenis, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

• Manfaat Teoritis : 

a) Untuk memberikan bukti empiris, peran baju bekas impor dalam mengkomunikasikan 

identitas sosial pemakainya. 

b) Untuk memberikan wawasan tambahan di bidang ilmu komunikasi dan Pakaian 

sebagai komunikasi. 

c) Sebagai bahan pembanding dalam studi berikutnya mengenai “Pakaian sebagai 

komunikasi (Pemakaian Baju Bekas Sebagai Cara Untuk Mengkomunikasikan 

Identitas Sosial)”. 

• Manfaat Praktis : 

a) Memberikan pengetahuan terhadap pembaca, tentang peran pakaian yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan identitas sosial. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai penambah pengetahuan dalam 

bidang pakaian, dan sebagainya. 

1.5 Definisi Operasional 

Dalam melakukan suatu penelitian, konsep sangat diperlukan dan sangat penting. 

Konsep yang diperlukan tersebut perlu diberi definisi agar batas makna yang akan 

ditentukan jelas, selain itu tolak ukurnya dapat diketahui dan arah dari konsep dapat 

dijelaskan sehingga nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam menguji konsep tersebut. 

Perumusan definisi konsep mempunyai tujuan untuk memperkaya kosakata, menghilangkan 

kerancuan, menjelaskan secara teoritis, mengurangi ketaburan, dan mempengaruhi sikap 

(Ihalauw, 2007;27).  

Konsep adalah simbol-simbol yang digunakan untuk memaknai fenomena (Ihalauw, 

1985:119). Konsep juga menjadi unsur utama dalam bentuk dalil. Dalam suatu penelitian, 

sangat dibutuhkan suatu konsep yang jelas dalam hal ini yaitu saling terkait dengan hal yang 

akan diteliti, sehingga konsep tersebut nantinya akan memberi kejelasan dalam suatu 

penelitian (Ihalauw, 1985;119). 



13 
 

Cara melihat jelas atau tidaknya konsep adalah didasarkan pada masalah penelitian 

dan persoalan penelitian, yaitu apakah konsep tersebut terkait dengan suatu penelitian dan 

dapat mendukung dalam memberi penjelasan dari masalah penelitian. Konsep dalam 

penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1) Pakaian 

Pakaian merupakan bagian dari fashion, pakaian adalah kebutuhan pokok manusia 

selain makanan dan tempat berteduh / rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk 

melindungi dan menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan 

manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, maupun kedudukan seseorang 

yang memakainya. 

Salah satu tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa 

nyaman. Dalam iklim panas pakaian menyediakan perlindungan terbakarnya kulit oleh 

sinar matahari, sedangkan di iklim dingin pakaian berperan menghangatkan tubuh. 

Pakaian juga melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat. Pakaian bertindak sebagai 

perlindungan unsur – unsur yang merusak, termasuk hujan, salju, matahari, angin, 

maupun kondisi cuaca lainnya. 

Pakaian juga berperan dalam mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, seperti 

bekerja, atau olahraga. Pakaian kadang – kadang dipakai sebagai perlindungan dari 

bahaya lingkungan tertentu seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan 

sebagainya. Sebaliknya juga pakaian dapat melindungi lingkungan dari pemakai pakaian. 

2) Baju Bekas Impor 

Baju bekas impor dapat dikatakan sebagai bagian atau jenis dari pakaian. Baju 

bekas impor adalah baju – baju sisa penjualan dari pabrik garmen dan department store 

yang ditimbun selama bertahun – tahun di gudang, baju – baju timbunan inilah yang 

kemudian dijual kembali oleh pihak – pihak tertentu.3

Penampilan baju bekas impor kerap diidentikkan dengan salah satunya kelompok 

bergaya vintage. Di Inggris, gaya berpakaian bekas (second hand dress) ini banyak 

 

                                                           
3 Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukab penulis dilapangan 
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dipakai juga oleh kelompok indie (independent) dan para mahasiswa di tahun 1980-an 

dan 1990-an. Mereka biasanya memakai t-shirt bekas, jumper, atau jaket bekas dari kain 

wol.4

3) Komunikasi 

 Masih dari observasi penulis di lapangan, di Indonesia konsumen terbesar baju – 

baju bekas adalah anak – anak muda. Jenis barang yang dijual di lapak – lapak ini 

bermacam – macam, mulai dari kaos, hem, jaket, celana panjang, celana pendek, jas, rok, 

baju renang, bahkan tas, selimut, tirai, dan karpet. 

Teori komunikasi yang dianggap paling awal (1946) Harrold Lasswell menyatakan 

bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab 

pertanyaan Who Says What in Which Channel to Whom With What Effect (Siapa 

mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa).  

Lasswell menggambarkan proses komunikasi mempunyai unsur – unsur sebagai 

berikut (dalam Mulyana, 2004: p.136-137); 

a. Sumber (Who) adalah yang memiliki pesan untuk disampaikan  

b. Pesan (Say What) adalah seperangkat simbol verbal maupun nonverbal yang mewakili 

gagasan, nilai, atau maksud dari sumber. 

c. Saluran atau media (in which channel) adalah alat untuk menyampaikan pesan kepada 

penerima  

d. Penerima (to whom) adalah penerima yang mendapatkan pesan dari sumber 

e. Efek (with what effect) adalah akibat yang ditimbulkan pesan 

Dalam penelitian ini pemakai baju bekas impor (who) menyampaikan identitas 

sosialnya (says what) melalui baju bekas impor sebagai medianya (in which channel). 

Pesan itu kemudian diterima orang lain (keluarga, teman, maupun orang lain yang tidak 

dikenal), setelah orang lain menerima pesan “identitas sosial” yang disampaikan oleh 

pemakai baju bekas impor, akan ada efek (with what effect) yang diberikan oleh 

penerima pesan. 

 

 

 

                                                           
4 http://www.independent.co.uk/student/student.life/fashion/oldschool-fashion-1659767.html/action=popup, 

diunduh pada 10/7/2011 2:28pm 

http://www.independent.co.uk/student/student.life/fashion/oldschool-fashion-1659767.html/action=popup�
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4) Identitas Sosial  

Teori identitas sosial dikemukakan oleh Sheldon Stryker (1980), teori ini 

memusatkan perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi diantara individu dengan 

struktur sosial yang lebih besar lagi (masyarakat). 

Setiap individu memiliki identitas, baik secara personal maupun secara sosial. 

Dalam teori identitas sosial, seorang individu tidaklah dianggap sebagai individu secara 

muthlak satu dalam kehidupannya. Individu merupakan bagian dari kelompok tertentu 

baik disadari maupun tidak disadari. Konsep identitas sosial adalah bagaimana seseorang 

itu secara sosial dapat didefinisikan (Verkuyten,2005). Identitas sosial adalah soal 

persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kmu miliki secara 

bersama – sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain 

(Chris Barker,hlm.221). 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Definisi Operasional 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB II Landasan Teori 

  2.1 Pakaian Sebagai Komunikasi 

2.1.1 Fashion, Pakaian, dan Baju Bekas Impor 

2.1.2 Komunikasi Nonverbal 
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2.1.3 Komunikasi Artifaktual 

Konsumsi Simbol  

2.2 Identitas Sosial 

2.2.1 Konsep diri  

 2.2.2 Konsumerisme Simbol 

  2.3 Kerangka Penelitian 

BAB III Metode Penelitian 

  3.1 Jenis Penelitian 

  3.2 Pendekatan Penelitian 

  3.3 Lokasi Penelitian 

  3.4 Objek Penelitian 

   3.2.1 Unit Amatan 

   3.2.2 Unit Analisa 

  3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

   3.5.1 Jenis dan Sumber Data 

    a. Data Primer 

    b. Data Sekunder 

   3.5.2 Cara Pengumpulan Data 

    a. Observasi dan Partisipasi 

    b. Wawancara 

    c. Dokumentasi 

   3.5.3 Karakteristik Informan 

  3.6 Keabsahan Data 

3.7 Teknik Analisa Data 
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 3.7.1 Reduksi Data 

 3.7.2 Display Data / Penyajian Data 

 3.7.3 Mengambil Kesimpulan 

3.8 Pedoman Pertanyaan  

BAB IV Gambaran Obyek Penelitian  

4.1 Baju Bekas Impor dan Pemakai Baju Bekas Impor 

4.2 Baju Bekas Impor Sebagai Media Untuk Mengkomunikasikan Identitas 

Sosial 

4.3 Profil Informan 

BAB V Hasil Penelitian 

  5.1 Data 

   5.1.1 Alasan Yang Melatar Belakangi Pemakai Baju Bekas Impor 

Dalam Mengkonsumsi Baju Bekas Impor 

   5.1.2 Pemahaman Pemakai Baju Bekas Impor Terhadap Baju Bekas 

Impor 

5.1.3 Bagaimana Pemakai Baju Bekas Impor Mengkomunikasikan 

Identitas Sosial Melalui Baju Bekas Impor 

   5.1.4 Identitas Sosial Pemakai Baju Bekas Impor 

4.4 Analisa data  

BAB V Kesimpulan dan Saran 

  5.1 Kesimpulan 

  5.2 Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran 


