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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini pernikahan modern lebih banyak diminati karena lebih praktis jika 

dibandingkan dengan pernikahan adat. Meski pernikahan modern lebih terlihat 

sederhana namun seringkali diwujudkan secara megah atau biasa disebut sebagai 

grand wedding party, dimana cenderung identik dengan upacara pernikahan ala 

Eropa, dengan gaun pengantin yang mewah, dan akan mengikuti serangkaian acara 

seperti pemberkatan, resepsi, dan after party. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti ikatan perkawinan yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan pernikahan 

adalah upacara pernikahan. Sehingga pernikahan dapat diartikan sebagai upacara 

pengikatan janji perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang dengan tujuan 

meresmikan ikatan hubungan. Peristiwa yang terjadi hanya satu kali dalam hidup ini 

merupakan peristiwa berharga karena dari pernikahan inilah dua sejoli dapat 

dinyatakan secara resmi sebagai pasangan hidup. Oleh karena itu pernikahan 

disakralkan dan dikenang sehingga dibutuhkan upacara dan perayaannya. Hal inilah 

yang membuat semua orang menginginkan yang terbaik untuk pernikahaannya 

termasuk juga dalam hal busana pengantin yang pada dasarnya adalah pakaian yang 

digunakan oleh pengantin pada saat pernikahan. Pernikahan tidak hanya merupakan 
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persatuan dari dua orang, tetapi juga persatuan dari dua keluarga, dua bisnis, bahkan 

dua negara. 

Dari masalah yang ada diatas pada tugas akhir ini penulis menyediakan solusi 

dengan membuat wedding gown dengan konsep modern yang mana pada wedding 

gown ini juga menggunakan teknik detachable gown dengan desain yang mampu 

memberikan tiga look berbeda dalam satu wedding gown, yang dapat digunakan 

untuk serangakaian acara tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli 

gaun pernikahan yang berbeda-beda. Produk ini cocok untuk perempuan yang 

menginginkan untuk menggunakan gaun pernikahan lebih dari satu di hari 

penikahaannya, sehingga penulis akan membuat gaun dengan desain yang 

menggunakan teknik detachable guna untuk mempermudahkan mempelai 

perempuan untuk menghindari ketidakpraktisan dan memakan waktu lama saat 

berganti gaun untuk mendapatkan look yang berbeda disaat hari pernikahannya. 

Sehingga mempelai hanya perlu melepaskan bagian yang dapat dilepas untuk 

mendapatkan look yang berbeda. Desain dari detachable gown tidak hanya di 

tambahkan sabrina, lengan, borero, atau semacamnya, tetapi akan dibuat benar-benar 

berbeda, dari segi desain, material, maupun warnanya.   

Laporan ini akan memaparkan hasil riset, dan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis. Laporan ini berguna untuk data-data pendukung dalam pembuatan 

koleksi pakaian anak untuk tugas akhir penulis. Riset yang dilakukan oleh penulis 

adalah riset desain yang dibagi menjadi dua bagian yaitu riset pasar dan riset kreatif. 

Riset pasar akan berhubungan dengan target pasar dari brand penulis, dan marketing 
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mix (place, product, promotion, price). Sedangkan riset kreatif akan berhubungan 

dengan desain yang akan dibuat oleh penulis yang sesuai dengan trend yang untuk 

tahun 2018. 

1.2 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan masalah yang hendak dicari solusinya 

melalu percanganan ini yaitu: Bagaimana merancang produk wedding gown dengan 

teknik detachable namun tetap memiliki nilai estetika untuk brand Feyre sehingga 

dapat menjawab kebutuhan wanita-wanita di Indonesia yang hendak menikah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan percangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan brand yang membuat gaun pernikahan untuk wanita. 

b. Menciptakan gaun dengan desain glamor dan tetap mengutamakan segi 

kenyamanan serta kualitas yang baik, namun tetap memiliki nilai estetika 

dan mampu memenuhi kebutuhan gaun pernikahan wanita yang hendak 

menikah. 

c. Menciptakan gaun pernikahan dengan teknik detachable. 

d. Menciptakan gaun pernikahan yang mampu memberikan look yang 

berbeda yang dapat digunakan saat pemberkatan, resepsi, dan after party 

tanpa harus berganti gaun. 

e. Menciptakan desain gaun pernikahan yang sesuai dan bernilai jual bagi 

Feyre 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

  Spesifikasi produk yang diharapkan pada Tugas Akhir ini adalah sebagain 

berikut: 

a. Produk gaun pengantin dengan desain glamor yang nyaman digunakan. 

b. Produk gaun pengantin dengan teknik detachable yang dapat 

memberikan dua atau tiga looks berbeda dalam satu gaun. 

c. Produk gaun pengantin yang memberikan looks yang berbeda dari segi 

desain, warna,dan bahan yang digunakan. 

d. Produk gaun pengantin menggunakan sequins, pearl. 

1.5 Pentingnya Perancangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut : 

a. Memberikan wawasan baru dalam membuat produk gaun pernikahan 

yang eksklusif. 

b. Memberikan wawasan baru dalam proses perancangan gaun pernikahan 

menggunakann teknik detachable. 

c. Memberikan wawasan baru dalam proses perancangan gaun pernikahan 

yang bisa memberikan beberapa looks yang berbeda dari segi desain, 

warna, dan bahan dalam satu gaun. 

d. Berkontribusi pada penciptaan inovasi baru dalam gaun pernikahan. 

e. Turut berkontribusi pada kemajuan sub-sektor industry kreatif di bidang 

fesyen. 

f. Turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu fashion design. 
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1.6 Asumsi dan Batasan Perancangan 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, terdapat batasan-batasan 

perancangan yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Batasan ilmu 

Perancangan yang dilakukan hanya berada dalam ruang lingkup ilmu 

fashion design dan fashion business. 

b. Batasan material 

Perancangan akan dilakukan dengan menggunakan bahan yang 

selayaknya digunakan untuk membuat gaun pernikahan seperti silk, 

chiffon, duchess, organza, tile, organdi, satin, dan jacquard dengan 

kualitas yang baik. 

c. Batasan desain 

Perancangan hanya fokus pada gaun pernikahan yang menggunakan 

teknik detachable guna memberikan beberapa look berbeda dalam satu 

gaun. 

d. Batasan waktu 

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu 7 bulan, terhitung sejak 

September 2017 hingga Juni 2018. 

e. Batasan pasar 

Perancangan berfokus kepada wanita berusia 20 sampai 32 tahun yang 

tinggal di Indonesia, terutama di kota Jakarta dan Surabaya. 
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1.7 Difinisi Istilah 

Pada  bagian  ini  dikemukakan  definisi  istilah-istilah  khas  yang  dipakai 

dalam  perancangan  produk  yang  diinginkan,  baik  dari  sisi  model, prosedur,  

dan  produk  yang  dihasilkan.  

Istilah-istilah yang digunakan adalah sebagain berikut : 

Kata detachable berasal dari bahasa inggris yang mimiliki arti “dapat dilepaskan atau 

ditanggalkan”. Pakain detachable merupakan pakaian yang memiliki bagian tertentu yang dapat 

ditanggalkan dan biasanya merupakan bagian terluar. Desain detachable diciptakan untuk berbagai 

fungsi dan menambahkan nilai praktis dan ringkas dari pakaian tersebut. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Metode merupakan “cara”, bagian ini akan menjelaskan bagaimana proses alur 

kerja penulis pada keseluruhan tugas akhir. Mulai dari penyusunan kajian analitis, 

yaitu: mencari permasalahan, tujuan perancangan, penggalian data, hingga analisis 

data. Hingga  maupun  perancangan produk sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 Sistematik Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Penulis 

Batasan 

 Dalam ruang 

lingkup ilmu fashion 

design dan fashion 

business 

 Menggunakan bahan 

yang selayaknya 

digunakan untuk 

membuat gaun 

pernikahan dengan 

kualitas yang baik 

 fokus pada gaun 

pernikahan teknik 

detachable yang 

mampu memberikan 

beberapa look 

berbeda dalam satu 

gaun.. 

 berfokus kepada 

wanita berusia 20 

sampai 32 tahun 

yang tinggal di 

Indonesia, terutama 

di kota Jakarta dan 

Surabaya. 

 

Identifikasi Masalah 

Bagaimana merancang produk 

wedding gown dengan teknik 

detachable yang mampu 

memberikan beberapa look berbeda 

dalam satu gaun namun tetap 

memiliki nilai estetika untuk brand 

Feyre sehingga dapat menjawab 

kebutuhan wanita-wanita di 

Indonesia yang hendak menikah? 

Teori 

Data-data yang Diperoleh dari 

 Buku, jurnal, media online 

 Wawancara expert panel 

 Wawancara extreme user 

 Obesrvasi lapangan 

 Observasi online 

 
Ideasi atau Eksperimen 

Solusi Desain 

Prototype 

Produk Akhir 

TES 


