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ABSTRACT
This study aims to analyze and determine the relation of how garments can be a tool for identifying identity 
the millennial generations, also understanding factors that may affect the trend of fashion. Fast fashion 
system is one of the system that adapted by several fashion industries to fulfill the target market’s need. 
Moreover, social media also taking part on influencing todays’ fashion trend. All the factors mentioned are 
basically the idea of how garments can be the identity’s tools. The research methodology used a qualitative 
descriptive method that focused on observations (both first and secondary data). The researcher acts as 
an observer, elaborate all the issues that need to be observed, record the observations  and compile all 
the data. The researcher will conduct a focus group discussion consist of 10 millennials women by given 
surveys and quick interview to gather more data and the researcher will analyze it.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana busana dapat menjadi suatu penanda dalam menyam-
paikan makna tertentu dalam generasi millenials. Dalam penelitianpun dijelaskan beberapa faktor yang 
mempengaruhi pergerakan fesyen saat ini, salah satunya adalah inovasi “fast fashion” , dimana sistem 
baru ini banyak diadopsi oleh sejumlah ritel industri fesyen untuk memenuhi pasar terutama ditunjukan 
untuk generasi millennials. Selain inovasi sistem, adapun media sosial yang memiliki peranan penting 
dalam memberikan informasi tren saat ini. Semua faktor tersebut akan mempengaruhi bagaimana gen-
erasi millennials dalam berbusana sesuai dengan identias yang ingin disampaikan. Untuk mendapat data 
yang relevan dan akurat, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara 
dengan 10 responden wanita millennials dengan usia sekitar 21-30 tahun dan juga memberikan surveys 
yang dapat langsung dijawab. Setelah dilakukan wawancara, peneliti akan melakukan analisa mengenai 
data yang diperoleh.

Kata Kunci: Fesyen, Desain, Millenials, Semiotika, Identitas
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PENDAHULUAN
Fashion berasal dari kata latin factio yang memiliki arti suatu kegiatan yang dilakukan seseorang (Bar-
nard, 1996). Sehingga dapat diartikan bahwa fashion adalah suatu mode atau tren yang sedang pop-
uler pada waktu tertentu. Fashion dapat mencakup banyak hal seperti makanan, busana, hiburan, 
dan sebagainya. Alex Thio dalam bukunya yang berjudul “Sociology” juga menjelaskan bahwa fashion 
memiliki kaitan yang erat dengan kebaharuan dan inovasi (Thio, 1989:582) Sehingga, fesyen cend-
erung tidak akan bertahan lama karena akan adanya pembaruan dan perputaran fesyen akan terus 
terjadi. Busana menjadi salah satu item yang memiliki daya tinggi terhadap fesyen dan selalu memiliki 
pasar yang luas. Gaya hidup menjadi salah satu “kata” yang sedang di adaptasi oleh kehidupan saat 
ini terutama untuk generasi millennials dalam berbusana (Featherstone, 2001:197). Mereka meng-
inginkan untuk terus terlihat kekinian dengan cara menggunakan busana yang sedang tren. Sifat ini 
mengakibatkan generasi millennials cenderung lebih konsumtif dan tidak terlepas dari pengaruh media 
sosial (Soebiakto, 2018). Media memberikan banyak informasi mengenai apa saja yang sedang tren, 
salah satunya informasi mengenai busana. Sebesar 20.5% generasi millennials mengakui bahwa per-
ilaku berbelanja dipengaruhi oleh media sosial dan 15.1% dipengaruhi oleh situs suatu merk tertentu 
(Zheng, 2017).

Perubahan perilaku dari generasi sebelumnya berbanding terbalik dengan generasi millennials yang 
cenderung konsumtif. Hal ini juga dipengaruhi dari pelaku bisnis dalam menjalankan strateginya. Pada 
tahun 1960, pakaian sudah menjadi perantara untuk berekspresi namun pergerakan fesyen dapat 
dikatakan masih dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan pada tahun 1990 akhir, salah satu ritel 
fesyen H&M  menggunakan sistem “fast fashion”, dimana mereka menciptakan mode berdasarkan dari 
fashion show, mereplika dengan adanya elemen yang dikembangkan dan menjual dengan harga yang 
jauh lebih rendah (Rauturier, 2018).

Jika sebelumnya sistem yang digunakan adalah “slow fashion”, dimana perusahaan ritel fesyen men-
genal 4 periode (fall, winter, spring, summer) dalam setahun untuk mengeluarkan koleksi terbaru. 
Sedangkan dalam sistem “fast fashion”, ritel memproduksi sekitar 52 periode mikro (micro seasons) 
dalam satu tahun yang berarti dalam setiap minggunya akan mengeluarkan koleksi terbarunya. H&M 
memiliki produk baru yang dikirimkan ke  toko setiap harinya (Stanton, 2019).   

Dalam sistem sebelumnya, ritel lebih banyak melakukan riset mengenai tren, material atau bahan yang 
digunakan dan melakukan perancanaan penjualan untuk beberapa bulan kedepan. 
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Sedangkan pada sistem “fast fashion”, ritel fesyen cenderung mereplika apa yang ada di “catwalk” dan 
“fashion show” yang kemudian di adaptasi menggunakan material yang lebih murah dan juga waktu 
pengerjaan yang cepat. Sehingga generasi khususnya millennials, dapat menggunakan busana yang 
serupa dengan yang ditampilkan oleh perancang mode papan atas namun dengan harga yang jauh 
lebih rendah (Stanton, 2019). Secara tidak langsung adanya perubahan sistem dari slow fashion ke fast 
fashion dapat mempengaruhi generasi millennials untuk lebih bebas berekspresi dalam berbusana. Ka-
rena semakin banyak koleksi yang ditawarkan setiap minggunya untuk menampilakan ekspresi dirinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dijawab adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana semiotika dalam berbusana dapat dibaca pada generasi millennials?
2. Bagaimana media memberikan pengaruh terhadap pergerakan fesyen pada generasi millennials? 
3. Apakah sistem fast fashion memberikan pengaruh baik terhadap generasi millenials?

PEMBAHASAN 
1. Teori sistem semiotika 
Menurut Barthes (1967), dalam sistem semiotika, nyatanya bukan hanya kata-kata dan image 
saja yang dapat berperan sebagai signifier (penanda) dalam memproduksi makna, namun objek 
itu sendiri dapat menjadi signifier atau penanda. Dalam dunia fesyen ada beberapa faktor yang 
dapat dijadikan tanda untuk memberikan makna tertentu. Salah satunya dengan warna, karena 
warna dapat memberikan sudut padat atau persepektif tertentu (Marks, Mine, Origin & Sutton, 
2009, p. 46). Dijelaskan bahwa warna merah mendeskripsikan suatu hal yang berani. Merah 
muda, ungu muda dan salem cenderung memberikan kesan yang manis dan romantis. Sedan-
gkan warna biru memberikan definisi personalitas yang cenderung tenang dan kuning memiliki 
makna optimis dan riang (Marks, Mine, Origin & Sutton, 2009, p. 26-27). Dapat dikatakan bahwa 
busana dapat memiliki makna dan fungsi seperti bahasa, “the language of fashion”. Walaupun 
adanya perbedaan pada gender, usia, ras dan  kelas dapat mengartikan berbeda pada signifier 
tersebut, tetapi sebagian besar akan mengartikan atau berpendapat yang sama jika tanda terse-
but sudah menjadi hal yang umum (Hall, 1997:38).

2. Teori Desain 
Menurut John Heskett (1995),  “Design is to design a design to produce a design” yang bila diterjemahkan 
dapat memiliki arti jika desain (kata pertama) adalah konsep awal yang kemudian di desain perancanaan-
nya  atau proses (kata kedua) untuk menghasilkan suatu ide (kata ketiga) dan kemudian berujung pada hasil 
desain itu sendiri (kata keempat). Sehingga suatu produk atau karya yang baik sebaiknya melewati tahapan-
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tahapan yang baik secara matang, yang tentunya dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari produksi 
yang dihasilkan. Dieter Rams (1980) juga menambahkan bahwa desain yang baik hanya mengkomunikasi-
kan nilai dan fungsi dari produk yang ditawarkan. Ditambahkan, bahwa desain yang dihasilkan sebaiknya 
memiliki daya konsumsi yang panjang, memiliki detil yang baik dan efektif. 

3. Teori Perilaku Konsumer 
Ahli ekonomi Marshal (1890), menjelaskan bahwa konsumer akan cenderung membeli suatu produk 
dan servis yang dapat memberikan kepuasan konsumer setelah membeli. Ditambahkan bahwa jika 
harga yang ditawarkan lebih rendah, permintaan akan meningkat. Dalam teori konsumer ini juga dijela-
kan bahwa jika produk atau servis yang ditawarkan memiliki dengan competitor dengan menawarkan 
produk atau servis serupa, konsumer memiliki posibilitas untuk membeli dengan harga yang lebih ren-
dah dan tentunya memiliki relasi yang kuat dengan kepuasaan konsumer. 

Survey yang membahas mengenai “Millennial Consumer Behavior: Undestanding Millennials” yang 
dilakukan oleh Alexis Abramson pada tahun 2018, menjelaskan bahwa sebanyak 60% millennials me-
milih untuk membeli produk atau servis jika mereka merasa adanya koneksi personal untuk mengek-
spresikan diri mereka. Tentunya, hal tersebut juga didukung dengan harga yang ditawarkan. Sebagai 
contoh untuk menarik millennials, beberapa perusahaan menawarkan beli satu produk dan konsumer 
akan mendapatkan dua produk. Hal tersebut akan mendorong emosi konsumer untuk membeli produk 
tersebut karena adanya “value of money” yang ditawarkan. 

Abramson (2018), mengatakan bahwa sebanyak 13% millennials cendurung membagikan apa yang 
mereka beli pada media sosial. Hal ini dapat berpengaruh kepada millennials lain yang melihat dan 
mempengaruhi emosi mereka untuk ikut membeli produk tersebut.

Berdasarkan artikel Kompasiana (2019) yang berjudul “Generasi Millenials, Jadi Apa?”, dijelaskan bahwa 
generasi yang tergabung dalam kelompok millennials adalah generasi yang lahir antara pada tahun 1980 
hingga tahun 2000 awal atau dengan kata lain generasi muda yang saat ini berusia 15-35 tahun. 

Teori Identitas
Fesyen dapat berperan penting dalam menyampaikan identitas tertentu. Melalui dengan apa yang 
dikenakan, mengapa dikenakan dan akan menyampaikan pesan tertentu atau image tertentu (Barnard, 
2014, P. 95) Sebagai contoh, brand ternama meluncurkan kaos berlogo tertentu dan dipakai oleh se-
jumlah orang. Orang yang mengenakan baju tersebut dapat di identifikasikan sebagai orang yang men-
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duduki kelas tertentu. Sehingga identitas dalam fesyen juga memiliki koneksi terhadap pengetahuan 
fesyen dan arti makna dibalik suatu produk tertentu. Ditambahkan bahwa personalitas dan identitas 
setiap individu dapat terlihat atau terbaca dari apa yang ia kenakan (Barnard, 2014, P.92)

METODOLOGI PENELITIAN
1.  Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif dimana ada be-
berapa asumsi yang menjadi landasannya. Asumsi yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh 
Moleong (2005:6) metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, 
seperti misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Ditambahkan pula oleh Creswell (1994: 145) 
bahwa kualitatif memiliki sifat yang deskritif, yaitu peneliti melihat proses makna dan pengalaman yang dida-
pat melalui kata ataupun gambar. Sifat peneliti dalam penelitian ini adalah induktif, dimana konsep, input dan 
teori akan disusun atau dibangun oleh peneliti. Sehingga dapat dijelaskan bahwa metode penelitian yang 
menggunakan deskriptif kualitatif bukanlah untuk menguji teori melainkan untuk observasi dengan turun 
terlibat langsung ke “lapangan”. Setelah peneliti bertugas sebagai pengamat, kemudian peneliti akan men-
gelompokkan data untuk di analisa yang akan di catat dalam buku atau media lain (Dr. Elvinaro, 2010: 60) 

1. Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilakukan di Pacific Place Mall karena tempat yang strategis sehingga responden dari 
berbagai alamat dapat mencapai titik temu tersebut. Pacific Place Mall juga memiliki ritel fesyen H&M, 
dimana ritel tersebut adalah salah satu contoh yang menggunakan sistem “fast fashion” dalam bisnis-
nya. Responden diperkenankan untuk melihat langsung produk yang ditawarkan sehingga data yang 
didapatkan dapat lebih akurat. 

2. Subjek Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, subjek yang diambil sebagai responden adalah generasi millennials 
perempuan dengan usia 21-30 tahun. Alasan peneliti lebih memilih perempuan sebagai subjek peneli-
tian dikarenakan berdasarkan riset American Press Institute (2015), 44% perempuan tertarik mengikuti 
fesyen dibandingkan dengan pria yang hanya 10% tertarik pada topik tersebut. Ditambah perempuan 
millennials cenderung memiliki public figure yang dijadikan inspirasinya. 
 
Menurut Badan Pusat Satistik/BPS (2019), perempuan yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan 
universitas, paling tidak memiliki penghasilan dengan rata-rata 3,6 juta perbulan dan 3,1 juta per bulan 
untuk perempuan dengan jenjang diploma I/II/III
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Jika disimpulkan secara singkat dapat dikatakan bahwa generasi mulai konsumtif karena adanya peng-
hasilan yang didapat setiap bulannya yang dapat mendorong daya beli mereka. 

3. Sumber Data 
Data primer dari penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara berkelompok (focus 
group discussion). Ada beberapa karakteristik untuk menjadi responden dalam penelitian ini: 
Perempuan millennials berusia antara 21-30 tahun dengan latar profesi yang berbeda. 

Perempuan millennials yang antusias terhadap fesyen terkini dan berusaha untuk mengikuti mode 
tersebut. 

Perempuan millennials yang memilih untuk berbelanja pada ritel fesyen yang menggunakan sistem 
“fast fashion”. 

4. Teknik Pengumpulan Data Dengan Wawancara
Menurut Robert Khan dan Channel (2019), wawancara adalah suatu pola khusus dari interaksi yang 
dimulai secara lisan yang memiliki tujuan tertentu dan fokus pada konten yang spesifik. Jika ada data 
yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan, maka data tersebut akan dieliminasi agar data 
yang didapatkan lebih akurat. 

5. Teknik Analisi Data 
Setelah data terkumpul melalui proses wawancara dengan para responden, kemudian peneliti akan 
melakukan analisa data untuk menjustifikasikan bahwa data yang terkumpul sudah layak untuk diana-
lisa (Sidiq, 2018). Pada tahap ini, peneliti akan membaca kembali hasil wawancara dan memastikan 
bahwa pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sudah dijawab oleh responden. Namun 
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jika ada data yang kurang, maka pencarian data tambahan akan dilakukan oleh peneliti. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Busana dapat dijadikan penanda identitas bagi generasi millennials.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 10 dari 10 responden perempuan mengakui 
memiliki media sosial dengan berbagai macam keperluan. 7 orang diantaranya menggunakan media 
sosial untuk melihat tren apa yang sedang berjalan saat ini dan mereka memiliki paling tidak satu orang 
yang dijadikan inspirasi  berpakaian mereka. 

Jika dihubungkan dengan teori semiotika dan teori warna yang telah dibahas sebelumnya, bahwa bu-
sana tersebut sudah menjadi penanda yang memiliki makna tertentu (pertanda). 

Millennials’ fashion source

Allesandro Ambrosio dan Astrid Satwika

Salah satu contoh responden bernama Astrid Satwika memiliki inspirasi dalam berbusana, yaitu 
Allesandro Ambrosio. Busana hitam yang dikenakan oleh Allesandro memiliki siluet mengikuti lekuk 
tubuh yang dapat diartikan sebagai personalitas yang percaya diri (Mooney, 2015) sedangkan untuk 
warna hitam sendiri memiliki arti netral (Marks, Mine, Origin & Sutton, 2009, p. 322)
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Sehingga jika dihubungkan dengan teori semiotika dapat diartikan bahwa wanita dengan pakaian 
mengikuti lekuk tubuh dengn material berwarna hitam cenderung memiliki personalitas yang netral dan 
percaya diri. 

Olivia Lazuardi dan Ninnete

 Responden berikutnya bernama Ninnete menjelaskan, bahwa individu yang memiliki gaya 
tertentu tetap memiliki inspirasi atau role model yang kemudian dikembangkan sesuai den-
gan sentuhan personalnya. Ninnete memiliki figure yang ditemukan dalam media sosial dan  
dijadikan panutan dalam berbusana yaitu Olivia Lazuardi. Salah satu busana favorite yang 
dijadikan inspirasi oleh Ninnete adalah blazer bermotif kotak dipadukan dengan mini skirt 
polos bernuansa gelap. 

Blazer yang merupakan pakaian lebih resmi dibandingkan jaket, namun saat ini dapat dikenakan dalam 
aktifitas sehari-hari. Sehingga dapat dihubungkan kembali dengan teori semiotika bahwa blazer saat ini 
dapat dijadikan penanda bahwa busana hal tersebut tetap memberikan statement tegas namun dapat 
digunakan dalam keseharian. 

Jika kita ulas sedikit, bahwa role model yang tadi dijadikan contoh dapat terus berkembang dengan 
adanya media sosial. Karena dengan mudah pasar dapat mengakses di dunia maya. Presentase 
mengguna media sosial juga didukung dengan demografi dibawah ini, yang menunjukkan bahwa gen-
erasi millennials perempuan (usia 18-34 tahun) adalah pengguna tertinggi jika dibandingkan dengan 
generasi perempuan sesudah atau sebelum generasi millennials.  Dalam demografi dibawah perem-
puan ditunjukkan dengan kotak berwarna orange. 
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2. Media sosial memberikan peluang bagi industri ritel “Fast Fashion” sistem untuk terus diadopsi 
generasi millenials.
Melihat adanya potensi dalam generasi millennials, ritel fesyen mulai menggunakan “fast fashion” 
sistem. Dalam sistem ini, ritel akan membuat perputaran fesyen begitu cepat dengan mengadopsi 
rancangan “runway” atau pagelaran busana yang kemudian di produksi dengan material yang lebih 
terjangkau serta dijual dalam jumlah yang besar Kemudian akan dipublikasikan kepada target market 
melalui media sosial, website dan toko (Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chan, p.273).  Salah satu 
contoh ritel fesyen yang mengadopsi sistem ini adalah H&M. 

Demografi sosial media

Pakaian hangat diatas pada awalnya di desain oleh Prabal Gurung yang kemudian di adopsi oleh H&M 
dengan sedikit perubahan, seperti warna. Namun konsep yang ditawarkan sama, yaitu colour blocking. 
Secara tidak langsung, koleksi dari Prabal Gurung tersebut sudah menjadi penanda, dimana jika ada 
yang memakai pakaian hangat dari H&M, interpretasinya akan tetap koleksi dari Prabal Gurung. 

6 dari 10 responden cenderung membeli pakaian dari ritel fast fashion seperti brand Zara, H&M dan 
Uniqlo, karena mereka beranggapan dapat mengikuti mode dari perancang ternama dengan harga 
yang lebih terjangkau. Sedangkan 2 responden lainnya memilih untuk membeli dari perancang interna-

Tempat millennials berbelanja
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sional maupun lokal. Salah satu responden bernama Vellasia (2019), beranggapan bahwa lebih baik 
membeli pakaian 6 bulan sekali namun memakai rancangan asli tanpa adanya sentuhan plagiat yang 
begitu nyata.  Hal tersebut menjadi salah satu cara untuk menghargai ide yang telah dibuat. 

Dengan lahirnya sistem inovasi fesyen baru dalam dunia industri tersebut yaitu “fast fashion” dapat 
mempengaruhi perilaku konsumer (consumer behavior) dalam berbelanja (Solomon & Rabolt 2004, 
p.94). Jika berusaha dihubungkan antara inovasi fesyen dengan teori perilaku konsumer (Marshall, 
1890) bahwa dengan adanya ritel fast fashion seperti Zara, H&M dan sebagainya, mereka mampu 
menawarkan harga lebih rendah sehingga permintaan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan perilaku 
millennials yang cenderung membeli suatu produk yang lebih “worth to buy”.  

3. Millenials cenderung hanya membeli produk tanpa mengetahui dampak yang dihasilkan.  
Berdasarkan dari hasil diskusi dengan 10 responden bahwa sebanyak 80% beranggapan dengan 
adanya inovasi baru “fast fashion” dapat memberikan kemudahan bagi millennials untuk berekspresi 
melalui busana sesuai dengan personalitas masing-masing. Karena dengan adanya ritel “fast fashion”, 
variasi busana yang ditawarkan berputar sangat cepat dengan harga yang relatif rendah. 

Fast fashion menguntungkan?

Tempat millennials berbelanja
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Ketika pertanyaan diubah menjadi, apakah mereka mengetahui tentang dampak yang dihasilkan oleh 
inovasi sistem tersebut. Survey membuktikan bahwa 60% telah mengetahui bahwa sistem tersebut 
berpengaruh negative terhadap lingkungan. Namun, tren dan dan harga yang cenderung memberikan 
pengaruh besar terhadap perilaku konsumtif (Andalucia, 2019)

Dihubungkan kembali dengan teori good design (Rams, 1980) mengatakan bahwa desain yang dihasil-
kan sebaiknya memiliki daya konsumsi yang panjang, memiliki detil yang baik dan efektif. Sedangkan 
apa yang ditawarkan oleh ritel fast fashion berbanding terbalik. Yaitu, daya konsumsi yang cenderung 
singkat karena perputaran fesyen yang ditawarkan berlansung cepat dan detil yang cenderung diabai-
kan untuk menurunkan biaya produksi. 

KESIMPULAN
Dari uraian diatas, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain: 
Fesyen saat ini mengalami pergerasan sistem dari slow fashion menjadi fast fashion. Beberapa ritel 
industri fesyen yang menjalani sistem ini adalah Zara dan H&M. 

Fesyen dalam kehidupan generasi millennials berhubungan erat dengan image dan citra yang ingin 
dibentuk karena dipercaya dapat dijadikan tanda komunikasi untuk menyampaikan makna secara ter-
sirat (teori semiotika). Seperti contohnya mereka ingin dianggap dalam kalangan tertentu.  

Perempuan cenderung lebih banyak mengakses media sosial untuk kepentingan fesyen dibandingkan den-
gan laki-laki. Hal itu secara tidak langsung menuntut perempuan untuk selalu berpenampilan menarik. 

Media sosial menjadi salah satu perantara yang kuat bagi industri fesyen untuk menyampaikan pesan 
kepada generasi millennials, yang membuat generasi tersebut cenderung lebih konsumtif dibanding-
kan dengan generasi sebelumnya.

Dampak fast fashion 



100 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Media sosial juga memiliki peranan dalam menyampaikan informasi tren busana sehingga millennials 
dapat mendapatkan informasi dengan mudah. Hal ini dapat menjadikan identitas seseorang dapat 
lebih mudah dibaca. Tren busana pink kemudian diikuti oleh sejumlah millennials dengan harapan 
mendapatkan perspektif yang sama yaitu wanita dengan personalita yang romantis dan manis. 
Namun, inovasi fast fashion tidak sepenuhnya memberikan manfaat dalam kehidupan lingkungan. Se-
hingga generasi millennials yang cenderung konsumtif terhadap barang ritel fast fashion dapat menjadi 
penanda bahwa kurangnya perhatian terhadap lingkungan. 

Jika disimpulkan secara keseluruhan bahwa busana dapat dijadikan sebagai penanda suatu individu 
atau grup tertentu untuk menyampaikan suatu pesan yang akan ditangkap melalui perspektif orang 
lain. Pada saat ini busana dapat dijadikan tolak ukur dalam penanda identitas dikarenakan busana 
yang dipakai cenderung merefleksikan apa yang ada di dalam dirinya. Warna dalam berbusa juga 
dapat dijadikan penanda personalitas seseorang, sebagai contoh, seseorang merasa berani, merah 
adalah warna yang cenderung akan digunakan dibandingkan dengan wanita tenang yang cenderung 
menggunakan warna biru.  Yang terakhir adalah media sosial digunakan generasi millennials untuk 
mengikuti apa yang dipakai oleh seseorang yang dijadikan inspirasinya. Sehingga baju yang dikenakan 
inspirator tersebut sudah dapat dijadikan penanda.  
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