
 

 

BAB II. IDENTIFIKASI DATA 

2.1. DATA PRIMER 

Menurut Sugiyono (2010), data primer merupakan sumber data yang 

langsung memberikan kepada pengumpul data. Metode pengumpulan data primer 

terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. 

1. Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini, penggalian 

data secara kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan survei kepada 100 wanita 

umur 21-27 tahun di Surabaya yang belum / telah menikah. 

2. Kualitatif 

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Riset kualitatif 

dilakukan tidak hanya sebatas hubungan antar variabel tetapi juga melihat 

fenomena yang terjadi sesungguhnya atau realitas yang sebenarnya tanpa batasan 

pandangan (Budiasih, 2014).  Menurut Egan dalam Budiasih (2014) penelitian 

kualitatif dapat memberikan banyak pilihan cara untuk melihat, menafsirkan, dan 

memaknai suatu fenomena yang sesungguhnya terjadi di lingkungan sekitar 

manusia. 

Penggalian data secara kualitatif dilakukan melalui wawancara kepada 6 

expert panel, yang merupakan desainer sepatu pernikahan dan penata gaya fesyen, 

dan 12 extreme user yang terbagi menjadi golongan yang telah menikah dan 

belum menikah. 
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Penulis juga melakukan observasi terhadap berbagai macam sepatu yang 

ada dan kompetitor sepatu pernikahan. 

 

2.1.1. Teknik dan Instrumen 

Tabel 2.1.  

Instrumen Penggalian Data Primer 

Sumber: Data Pribadi 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN 

1 Wawancara  Expert user 

(Desainer Sepatu) 

 Aspek yang mempengaruhi kenyamanan 

hak tinggi. 

 Tren sepatu di Indonesia. 

 Bahan yang paling nyaman dan mudah 

dirawat untuk pembuatan sepatu. 

 Kritik dan saran terhadap sepatu 

pernikahan di Indonesia. 

 Preferensi gaya sepatu pernikahan. 

 Cara penjualan online. 
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Lanjutan Tabel 2.1.  

Instrumen Penggalian Data Primer 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN 

  Expert Panel 

(Stylist) 

 Tren sepatu pernikahan. 

 Kritik dan saran terhadap sepatu 

pernikahan di Indonesia. 

 Preferensi gaya sepatu pernikahan. 

 Kesulitan penata gaya dalam memilih 

sepatu pernikahan. 

Extreme user 

(Sudah menikah 

maksimal 3 tahun 

yang lalu) 

 Pengalaman dalam penggunaan sepatu 

pernikahan. 

 Bagian kaki yang terluka saat 

penggunaan sepatu pernikahan. 

 Preferensi dan pertimbangan dalam 

pemilihan sepatu pernikahan dari segi 

visual dan fungsi. 

 Lama ketahanan kaki dalam penggunaan 

sepatu pernikahan. 

 Tren sepatu pernikahan saat ini. 

 Perilaku konsumen dalam pembelian 

sepatu pernikahan. 
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Lanjutan Tabel 2.1.  

Instrumen Penggalian Data Primer 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN 

  Extreme user 

(Belum Menikah) 

 Pengalaman buruk dalam penggunaan 

sepatu. 

 Bagian kaki yang sering terasa sakit saat 

penggunaan sepatu hak tinggi. 

 Lama ketahanan kaki saat penggunaan 

hak tinggi hingga timbulnya masalah. 

 Cara mengatasi masalah pada 

penggunaan hak tinggi. 

 Jenis sepatu yang dihindari. 

 Tren sepatu yang menjadi pilihan. 

 Cara pengukuran pada transaksi online. 

2 Kuesioner Wanita yang 

telah dan belum 

menikah antara 

21-27 tahun. 

 Umur dan status responden. 

 Sulit tidaknya menemukan sepatu 

pernikahan untuk responden yang sudah 

menikah. 

 Tempat membeli sepatu pernikahan  

 Harga yang dikeluarkan untuk sepatu 

pernikahan tersebut. 
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Lanjutan Tabel 2.1.  

Instrumen Penggalian Data Primer 

    Ukuran sepatu responden. 

 Preferensi jenis pernikahan. 

 Preferensi warna sepatu pernikahan. 

 Tinggi sepatu pernikahan yang 

dibutuhkan. 

 Prioritas dalam pemilihan sepatu 

pernikahan. 

 Masalah yang sering terjadi pada 

penggunaan sepatu. 

 Preferensi model sepatu pernikahan. 

 Preferensi bahan untuk sepatu 

pernikahan. 

 Preferensi bentuk hak untuk sepatu 

pernikahan. 

 Preferensi bagian depan sepatu 

pernikahan. 

 Preferensi hiasan pada sepatu pernikahan. 

 Media dalam pencarian inspirasi  

 Cara pembelian sepatu pernikahan. 

 Harga yang bersedia dikeluarkan untuk 

sepasang sepatu pernikahan. 
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2.1.2. Hasil Observasi 

1) Kompetitor 

a) Rotelli 

Rotelli sebagai brand sepatu dari Itali yang masuk ke Indonesia pada 

tahun 1996, melakukan produksi berbagai macam sepatu, namun dalam 

laporan ini pengumpulan data akan dikhususkan untuk sepatu pernikahan. 

Semua sepatu Rotelli merupakan hasil handmade dan mendapatkan servis 

garansi perbaikan kepada seluruh konsumennya. 

● Produk 

Gaya dari sepatu pernikahan hasil produksi Rotelli lebih cenderung 

glamour dengan banyak manik-manik yang bercahaya. Bentuk dan siluet 

sepatunya lebih simple dan rapi, tetapi manik-manik yang menghiasi selalu 

membuat sepatunya mewah. 

 

Gambar 2. 1.  

Contoh Produk Sepatu Pernikahan dari Rotelli. 

Sumber: www.rotelli.com 

 

http://www.rotelli.com/
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Hasil pekerjaan dari pengrajin Rotelli cukut rapi pada setiap jahitan 

dan guntingan kulitnya. Finishing juga selalu terbentuk rapi, bentuk dan 

warna material yang dipilih juga selalu anggun, meskipun mungkin tidak 

menggunakan kulit asli. Namun jika diperhatikan lagi, material yang 

digunakan pada sepatu Rotelli cukup banyak yang terlihat murahan.  

Banyak material yang mempunyai kerut berlebihan. Manik-manik yang 

digunakan juga membuat beberapa sepatu tidak terkesan eksklusif, 

kemungkinan karena tidak menggunakan manik-manik yang berkualitas. 

Untuk sepatu pernikahan, Rotelli paling sering memproduksi 

sepatu dengan hak kecil(stilettos) setinggi 10-12cm dan beberapa 

dikombinasikan dengan hak depan(pumps). Hak setinggi 5cm juga cukup 

banyak diproduksi hanya saja sebagian besar bentuknya sandal. Bagian 

atas yang paling sering digunakan adalah peep toe. Sedangkan warna 

yang digunakan hanyalah perpaduan antara white-silver dan beige-gold, 

warna pink peach tidak tersedia. Perhitungan menunjukkan warna white-

silver lebih banyak dengan angka yang tidak terlalu jauh perbedaannya. 

 

● Pelayanan 

Garansi servis pada tiap sepatu Rotelli merupakan pelayanan yang 

sangat baik. Selain memberikan konsumen rasa aman, pelayanan ini juga 

menandakan sepatu Rotelli sangat sulit untuk rusak hingga mereka berani 

untuk memberikan garansi seumur hidup untuk kesalahan pabrik. 

Pegawai di Rotelli berpakaian sangat rapi, mereka juga berbicara 

sangat sopan tetapi terkadang kurang ramah dan senyum.  
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● Harga 

Berikut range harga dari Rotelli. Untuk sepatu pernikahan, harga 

dari Rotelli termasuk terjangkau dibandingkan kompetitor lainnya. Dengan 

kualitas demikian, harga dari sepatu pernikahan Rotelli juga sangat layak. 

 

Tabel 2.2.  

Range Harga Rotelli 

Sumber : Data Pribadi 

Range Harga  

Hak pendek (3-5cm) Rp 499.000 – Rp 1.399.000 

Hak tinggi (7-12cm) Rp 599.000 – Rp 1.799.000 

Flat Rp 999.000 – Rp 1.199.000 

 

● Tempat 

 

Gambar 2. 2.  

Rotelli Store. 

Sumber: www.tsm-makassar.com 

http://www.tsm-makassar.com/
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Salah satu kelebihan Rotelli adalah offline store miliknya yang 

tersebar diberbagai mall. Sangat mudah untuk menemukan Rotelli dan 

tentunya mereka selalu mempunyai stok yang tersedia dengan berbagai 

ukuran. Hal ini sangat cocok untuk mereka yang terdesak dan terburu-buru 

untuk mendapatkan sepatu dengan cepat. Interior dan pencahayan ditiap 

toko Rotelli juga menampilkan kesan glamour yang rapi. Meskipun 

banyak barang display tetapi toko tidak terlihat berantakan. 

● Promosi 

 

Gambar 2. 3.  

Instagram Rotelli sebagai Alat Marketing. 

Sumber: Instagram/rotellishoes_fashion 

 

Sebagai brand besar, Rotelli melakukan berbagai promosi. Mulai 

dari memberikan diskon atau cashback, mengatur instagramnya dengan 

baik dan teratur, juga menjadi sponsor-sponsor berbagai fashion show 

desainer. Namun Rotelli sendiri telah terkenal dengan banyaknya cabang 
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yang dimiliki, sehingga namanya sangat awam ditelinga banyak orang. 

Sayangnya meskipun terkenal, orang jarang menyadari sepatu pernikahan 

yang ada di Rotelli karena ia lebih berfokus kepada sepatu kasual. 

 

b)   Regis Bridal Shoes 

Regis Bridal Shoes menyediakan jasa pembuatan sepatu 

pernikahan sesuai keinginan konsumen di Jakarta. Didirikan oleh Regina 

Alfen pada tahun 2008, Regis Bridal Shoes telah menjadi vendor sepatu 

ternama di Indonesia.  

● Produk 

 

 

Gambar 2. 4.   

Produk Sepatu Pernikahan Regis. 

Sumber: Instagram/regisbridalshoes 
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Sebagai vendor pernikahan ternama di Indonesia, Regis 

memberikan jasa yang bersifat custom, namun gaya pada sepatu Regis 

selalu klasik dan elegan. Pearl atau manik-manik yang tidak bercahaya, 

lebih sering dipilih sebagai hiasan pada sepatunya dibandingkan manik-

manik yang sangat mewah. Regis terkadang juga memakai hiasan bunga-

bunga palsu. Secara keseluruhan bentuk dari sepatu Regis mungkin 

sederhana, tetapi hiasan yang ada pada sepatunya lebih berkelas dengan 

warna-warna hangat yang sering menjadi pilihan. Regis juga mengakui 

bahwa ia selalu menggunakan Swarovski asli untuk manik-maniknya yang 

bercahaya. Bentuk yang sederhana ini juga menjadi pertimbangan Regis 

agar sepatu tetap dapat digunakan setelah hari pernikahan. 

 

 

Gambar 2. 5.  

Hiasan Swarovski pada Sepatu Regis. 

Sumber: Instagram/regisbridalshoes 
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   Hasil jahitan dan guntingan bahan dari Regis juga rapi. Hanya 

saja terkadang pemilihan brokat dan lace yang digunakan Regis kurang 

bagus dilihat, seperti kain yang pasaran dan murah. Hasil payet dan 

tempelan juga rapi tanpa sisa-sisa lem yang biasanya menempel pada 

sepatu. Bahan yang sering dipakai Regis, yaitu kombinasi antara kulit dan 

jaring transparan. Warna yang paling sering diproduksi tetap warna putih, 

tetapi tahun ini warna beige dan blush pink mulai meningkat cukup tinggi. 

Product mix tidak bisa kami tampilkan karena Regis melayani pembuatan 

custom jadi hanya mengikuti order dari konsumen. Tetapi sebagian besar 

kosnumen meminta sepatu hak tinggi dengan hak depan dan strap, dengan 

bahan lace serta kulit. Berikut adalah contoh lain produk dari Regis Bridal 

Shoes 

 

● Pelayanan 

Untuk pengerjaanya yang custom, Regis menyarankan konsumen 

datang 2-3 bulan sebelum hari pernikahan mereka. Pemilik dari Regis 

Bridal Shoes, Regina, juga menyediakan jasa desain untuk konsumennya 

tanpa perlu membayar lagi. Jadi setelah pembayaran uang muka, 

konsumen akan diajak berbincang-bincang oleh desainer dan dibuatkan 

desain khusus untuk mereka. Setelah ada persetujuan antar dua belah pihak 

dari segi harga dan desain, barulah sepatu diproduksi. Proses pembuatan 

sekitar 4-6 minggu dari approval konsumen. 
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Gambar 2. 6.  

Proses Desain Khusus dari Regis. 

Sumber: Instagram/regisbridalshoes 

 

● Harga 

Harga sepasang sepatu pernikahan Regis tergolong tinggi dalam 

pasar sepatu pernikahan di Indonesia. Harga untuk sepasang sepatu custom 

tanpa hiasan adalah Rp 4.800.000,- , dimana harga akan bertambah sesuai 

dengan desain hiasan yang diinginkan konsumen. Sepatu paling mahal 

yang pernah dihasilkan, hadir dengan harga Rp 15.000.000,-, namun 

sepatu dari Regis umumnya jatuh di harga 6.000.000 – 7.000.000 rupiah. 

 

● Tempat 

Regis Bridal Shoes bertempat di Jakarta dan tidak membuka 

cabang di tempat lain. Studionya berlokasi di Jalan Ruko Dalam Raya, 

Jakarta Selatan. Studio Regis lebih simpel dan rapi daripada glamour, 
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interior yang menghiasi juga dominan putih dengan sedikit nuansa abu-

abu.  

 

Gambar 2. 7.  

Studio Regis Bridal Shoes. 

Sumber: Instagram/regisbridalshoes 

 

● Promosi 

Sebagai brand yang telah lama menggeluti dunia sepatu 

pernikahan, Regis tetap menjadi pilihan banyak konsumen, termasuk artis, 

untuk pernikahan mereka. Regis menjadi salah satu vendor yang sering 

diliput oleh Bridestory dan berbagai media lainnya. Bridestory terkadang 

juga menggunakan Regis sebagai salah satu pendukung difoto campaign 

model mereka. 

Instagram Regis juga selalu aktif dengan post yang baru secara 

berkala. Menampilkan hasil-hasil sepatu Regis yang difoto dan ditata 

dengan cantik. Terkadang review positif dari konsumen juga ditampilkan 
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dalam instagramnya. Admin dari Regis tergolong sangat tanggap dan cepat 

merespon semua pertanyaan. 

 

Gambar 2. 8.  

Regis Bridal Shoes dalam Bridestory Campaign. 

  Sumber: Instagram/regisbridalshoes 

 

c) Sachlirene TFOTA 

Sachlirene merupakan salah satu brand sepatu yang digemari 

masyarakat Indonesia. Berawal sebagai penyedia sepatu hak tinggi wanita, 

mulai 2015 Sachlirene meluncurkan line baru yaitu Sachlirene TFOTA 

yang menyediakan sepatu pernikahan. 

● Produk 

Gaya dari sepatu Sachlirene selalu terlihat mewah, tetapi karena 

pemilihan bahan yang tepat, sepatu pernikahan miliknya tidak terlihat 
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berlebihan, sehingga saat selesai pernikahan pun sepatu tersebut sangat 

layak untuk digunakan ke pesta atau acara formal. Hiasan yang menjadi 

pilihan Sachlirene juga selalu mengundang perhatian, elegan, tetapi tidak 

berlebihan. Namun dari segi kualitas material, produk milik sachlirene 

terlihat menggunakan bahan yang cenderung murah dan kurang bertahan 

lama. 

 

 

 

 

Sepatu pernikahan milik Sachlirene muncul dengan berbagai 

spesifikasi. Selain menyediakan sepatu pernikahan dengan tinggi hak 

mulai dari 5-14 cm, Sachlirene juga menyediakan sepatu pernikahan flat. 

Untuk tinggi hak yang ada, hanya sepatu dengan tinggi mulai dari 10 cm 

yang dilengkapi dengan platform. 

 

Gambar 2. 9.  

Contoh Produk Sachlirene TFOTA. 

Sumber: www.sachlirene.com 
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● Pelayanan 

Setelah mencoba untuk menghubungi admin dari Sachlirene, dapat 

dikatakan jika pelayanan dari admin tersebut sangat ramah dengan salam 

dan respon yang cepat. Admin juga bisa membantu memandu ukuran 

sepatu yang benar.  

Namun di sisi lain, Sachlirene sama sekali tidak menyediakan 

sepatu custom, baik dari tinggi hak ataupun desain sepatunya. Jika ada 

konsumen yang ingin penambahan hiasan pada sepatunya agar lebih unik, 

maka harapannya harus pupus pada Sachlirene. Hampir seluruh jenis 

sepatu pernikahan Sachlirene memang tersedia dari ukuran tinggi hak 5-12 

cm, tetapi jika ada beberapa orang yang menginginkan hak depan pada 

sepatu dengan hak belakang 7 cm, Sachlirene juga tidak bisa menyediakan 

layanan tersebut. Padahal untuk sepatu pernikahan mereka, para wanita 

tentunya menginginkan sesuatu yang berbeda dari mempelai lainnya. 

● Harga 

Price range dari sepatu pernikahan hak tinggi Sachlirene, yaitu 

1.099.000 – 5.500.000 rupiah. Harga tersebut ada dalam batas rata-rata 

dalam dunia sepatu pernikahan.  

 

● Tempat 

Kekurangan Sachlirene ada di segi tempat, karena Sachlirene sama 

sekali tidak menyediakan offline store. Jadi seluruh pemesanan dilakukan 
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Gambar 2. 10.  

Website Resmi Sachlirene. 

Sumber: www.sachlirene.com 

via online, konsumen yang berada di kota yang sama, atau bersedia untuk 

mengunjungi store dari Sachlirene juga tetap tidak bisa mencoba sepatu 

tersebut saat ingin membeli. Meskipun ada panduan ukuran yang jelas, 

tetapi sebagai wanita, apalagi untuk hari yang besar, tentunya sangat 

mengkhawatirkan untuk membeli sepatu pernikahan secara online. Harga 

yang dibayarkan untuk sepatu tersebut juga tidak sedikit, sehingga sayang 

sekali jika akhirnya ukuran sepatu tersebut tidak pas dan tidak bisa 

digunakan. 

 

 

 

 

● Promosi 

Sachlirene mengatur Instagram dan website resminya dengan baik. 

Instagram selalu aktif dengan foto-foto yang tertata cantik baik dari feeds 



30 

 

 
 

ataupun story. Website miliknya juga memiliki info yang sangat lengkap 

dan menyenangkan untuk dilihat. 

2) Tren Pernikahan Indonesia 

   Berikut adalah tren pernikahan 2018 menurut Bridestory sebagai 

platform vendor pernikahan terpercaya di Indonesia. 

● Tema 

 Stardust menjadi salah satu tren tema pernikahan 2018. Dekorasi 

konsep Stardust menampilkan rangkaian lampu-lampu atau chandelier 

dengan penataan yang cantik dan dominan warna langit.  Penambahan 

dekorasi bunga-bunga dengan warna yang senada, akan memberikan kesan 

megah pada pesta pernikahan. Konsep Stardust ini tidak hanya akan 

memberikan kesan kontemporer, tapi juga sentuhan glamour yang elegan 

tanpa terlihat berlebihan. 

 

Gambar 2. 11.  

Tren Gaya Pernikahan 2018. 

Sumber: IdnTimes 
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 Namun jika tema Stardust terasa terlalu berat untuk sebagian 

pasangan, konsep modern minimalist menjadi tren 2018 lain yang dapat 

dipilih untuk pernikahan. Dengan dekorasi yang lebih simpel dan 

sederhana, dihiasi oleh bunga-bunga segar, tema modern minimalist 

menjadi konsep yang lebih klasik. 

 

Gambar 2. 12.  

Tema Gaya Pernikahan 2018: Modern Minimalist. 

Sumber: IdnTimes 

 

● Fesyen 

 Gaun pengantin mendapat beberapa perubahan dalam tren 2018. 

Gaun dengan siluet besar perlahan mulai ditinggalkan, kini ada ruang bagi 

gaun minimalis untuk tampil. Aksen yang menghiasi gaun tersebut juga 
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lebih sederhana, dengan manik-manik kecil atau mutiara sehingga dapat 

memberikan kesan elegan tanpa terlalu mencolok. 

 

Gambar 2. 13.  

Gaun Pernikahan dengan Siluet Minimalis. 

Sumber: Pinterest 

 

 Warna putih akan selalu menjadi warna klasik untuk gaun 

pengantin. Namun pada tren 2018, pilihan gaun pernikahan akan ada pada 

warna nude, yaitu warna-warna kulit yang ringan. 

 

Gambar 2. 14.  

Gaun Pengantin dengan Warna Nude. 
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  Sumber: IdnTimes 

 Seorang mempelai terlihat kurang lengkap tentunya tanpa 

headpiece yang menghiasi rambutnya. Headpiece yang terinspirasi dari 

alam menjadi tren 2018, dengan bentuk bunga atau daun-daunan yang 

menunjukkan kesan lebih feminim daripada tiara. 

 

  

Gambar 2. 15.  

Nature Inspired Headpiece. 

Sumber: Bridestory 
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Gambar 2. 16. 

Rina Thang. 

Sumber: Instagram/rinathang 

2.1.3. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert User 

Expert panel yang menjadi narasumber penulis terdiri dari 3 desainer 

sepatu pernikahan di Jakarta yang cukup mempunyai nama dalam dunia fesyen 

dan 3 penata gaya yang telah berpengalaman di dunia pernikahan. 

1)     Desainer Sepatu di Indonesia 

a. Rina Thang 

 

 

 

 

Desainer sepatu pesta & pernikahan “Thang Shoes” di Jakarta yang 

telah menangani banyak pelanggan baik artis maupun konsumen dari 

berbagai kota. Berawal dari menjadi wedding planner, Rina Thang menyadari 

kekurangan sepatu pernikahan yang nyaman dan cantik di Indonesia. Setelah 

berbagai research dilakukan, maka berdirilah Thang Shoes pada 2012. 

Terkenal dengan sepatunya yang feminimin, klasik, dan nyaman, Thang 
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Shoes telah menangkap hati berbagai wanita. Rina sering melakukan 

kolaborasi dengan para desainer gaun pernikahan atau aksesoris ternama, 

seperti Hian Tjen, Rinaldy Yunardi, Tex Saverio, Albert Yanuar, dan Priyo 

Oktaviano untuk sepatu fashion show mereka. Sepatu hasil karya Rina Thang 

dengan desain dari Rinaldy Yunardi, juga telah digunakan Katy Perry dalam 

MV yang berjudul Chained to The Rhythm. 

 

b. Lina Lee 

 

 

 

 

 

Desainer sepatu pesta “Langkah” di Jakarta yang digermari tidak 

hanya masyarakat, tetapi juga artis-artis, dengan karya-karyanya yang 

dibentuk dengan rapi dan berkualitas. Menggunakan bentuk dan hiasan yang 

selalu up to date, sepatu Langkah tidak hanya menjadi sepatu pesta tetapi 

Gambar 2. 17.  

Lina Lee. 

Sumber: Instagram/LinaLee208 
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juga digemari para wanita untuk tiap acara sehari-hari. Gayanya yang 

feminim dengan hiasan-hiasan pada tempat yang tepat.  

 

c. Jessica Hossana 

 

 

 

 

Asisten Pribadi milik Regina Alifen, pemilik dan desainer dari “Regis 

Bridal Shoes”. Jessica sangat paham akan brand image serta semua prosedur 

dalam Regis Bridal Shoes. Regis Bridal Shoes sendiri telah berdiri sejak 2008 

dan melayani pembuatan sepatu pernikahan custom yang sangat populer di 

Jakarta karena kenyamanannya dan sepatunya yang elegan.  

 

 

Gambar 2. 18.  

Jessica Hossana. 

Sumber: Instagram/jsscahssn 
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2) Penata Gaya (Stylist) di Indonesia 

a. Fen Soong 

 

 

 

 

Sebagai founder Axioo Photography bersama suaminya, Fen Soong 

tidak hanya menjadi fotografer yang handal, tetapi juga penata gaya dan 

dekorasi tiap foto. Sebelum mempunyai banyak pegawai, semua Fen dan 

suaminya lakukan sendiri, hingga kini klien-klien spesial juga kerap difoto 

dan ditata oleh Fen sendiri. Fen Soong terkenal sebagai fotografer wedding 

yang memiliki selera fesyen yang bagus dan unik yang disukai oleh banyak 

masyarakat di Indonesia. 

 

 

 

 

Gambar 2. 19.  

Fen Soong. 

Sumber: Instagram/fensoong 
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Gambar 2. 20.  

Andreas Suryanto. 

Sumber: Instagram/andreas_pao 

 

 

b. Andreas  Suryanto 

 

 

 

 

Beauty and wedding stylist terkemuka di Surabaya yang telah menata 

gaya berbagai prewedding hingga campaign untuk klien perseorangan, artis, 

atau perusahaan. Di Surabaya Andreas Pao juga mendapat banyak 

kepercayaan menjadi stylist dengan karya-karyanya yang selalu menunjukkan 

wanita yang berkelas dan elegan.   

 

c. Alva Susilo 

 

Gambar 2. 21.  

Alva Susilo 

Sumber: Instagram/alvasus 
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Stylist terkemuka di Jakarta yang menjadi kepercayaan berbagai artis 

dalam mengatur gaya keseharian ataupun beauty shoot mereka.  

 

2.1.3.1.  Hasil Wawancara dengan Expert User 

● Wawancara dengan Rina Thang 

Dari hasil wawancara dengan Rina Thang, penulis mengetahui bahwa 

sepatu pernikahan baik merupakan aspek penting dalam upacara pernikahan 

karena prosesinya yang memakan waktu cukup panjang. Menurut Rina Thang, 

salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sepatu pernikahan yang 

baik adalah hak yang seimbang. Rina Thang merekomendasikan penggunaan PU 

Leather dalam pembuatan sepatu, karena sangat mudah dicuci dan tidak mudah 

rusak. Dalam bisnis Thang Shoes, Rina tidak menerima pesanan online karena ia 

merasa konsumen harus melakukan fitting agar menerima hasil sepatu yang benar-

benar pas dan nyaman digunakan. Meskipun begitu, ia mengakui banyak 

konsumen dari luar kota yang datang untuk membeli sepatu dari Thang Shoes 

untuk hari pernikahannya. Hal ini menunjukkan terbatasnya produsen sepatu 

pernikahan hingga konsumen bersedia menempuh perjalanan ke luar kota hanya 

untuk sepatu pernikahannya. 

 

● Wawancara dengan Lina Lee 

Berdasarkan wawancara dengan Lina Lee, penulis mendapat informasi 

mengenai sepatu yang baik untuk digunakan antara lain menggunakan cetakan 

shoe last yang bentuknya pas dengan tinggi hak, insole spons lateks yang 

berkualitas, dan platform pada bagian depan sepatu pada hak 12 cm ke atas. Lina 
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Lee merekomendasikan penggunaan bahan lace dan PU sintesis sebagai bahan 

yang paling populer dan mudah dirawat pada brand Langkah. 

 

● Wawancara dengan Jessica Hosanna 

Melalui wawancara dengan Jessica Hosanna, penulis mendapat banyak 

informasi mengenai custom made shoes yang menjadi salah satu pelayanan Regis. 

Biasanya Regis selalu memberikan desain khusus kepada tiap konsumen, 

kemudian didiskusikan lagi dengan konsumen agar keinginan konsumen dapat 

terpenuhi tanpa meninggalkan brand image Regis. Menurut Jessica, comfort juga 

menjadi kekuatan utama Regis daripada desain itu sendiri. Untuk sepatu yang 

nyaman bergantung pada material dari sepatu itu sendiri. Regis selalu memakai 

bahan yang lembut dan empuk, jadi untuk para mempelai yang biasa berdiri lama, 

kaki mereka tidak akan sakit saat memakai sepatunya. Dan Regis juga membuat 

sepatu tersebut sesuai dengan bentuk kaki pemakai, sehingga ukurannya benar-

benar pas tanpa ada bagian yang kesempitan atau kebesaran. 

 

● Wawancara dengan Fen Song 

Berdasarkan wawancara dengan Fen Song, ia melihat bahwa pernikahan 

yang sedang populer lebih ke arah simpel dan lebih intimate sehingga sepatu yang 

dipilih juga menuju ke arah klasik. Meskipun begitu, Fen tetap 

merekomendasikan untuk membuat sepatu pernikahan secara custom agar bisa 

terlihat cantik sesuai personality mempelai wanita tetapi nyaman dipakai, kalau 
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pun sepatu tersebut pada akhirnya tidak bisa dipakai lagi untuk sehari-hari 

bukanlah masalah. 

 

● Wawancara dengan Andreas Pao 

Menurut pandangan Andreas Pao sebagai stylist, sepatu pernikahan pilihan 

konsumen pasti lebih monoton dari segi bentuk dan hiasannya karena mereka 

lebih melihat gaya yang elegan dan soft untuk pernikahan. Ia juga berpendapat 

jika sepatu pernikahan yang ideal harus mempunyai visual yang indah untuk foto 

dan tidak mudah menyebabkan lelah atau terluka pada kaki. Andreas sering 

menemukan klien yang membeli dua pasang sepatu pada hari pernikahannya, satu 

pasang untuk foto dan lainnya untuk dipakai selama upacara. Hal ini juga 

menunjukkan kesulitan konsumen untuk menemukan sepatu yang cantik tetapi 

juga baik untuk dipakai lama. 

 

● Wawancara dengan Alva Susilo 

Melalui hasil wawancara dengan Alva Susilo, tren sepatu pernikahan 

sekarang adalah sepatu yang depannya lancip dan stilletos. Bahan yang digunakan 

biasanya satin tetapi ada tambahan manik-manik yang menghiasi sepatu tersebut. 

Sama seperti Fen, Alva lebih mementingkan gaya dan personality masing-masing 

dalam pemilihan sepatu pernikahan. 
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2.1.4. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme User 

2.1.4.1. Sudah Menikah 

Penulis memilih para wanita dengan umur 20-27 tahun yang belum lama 

menikah untuk menjadi extreme user pada penelitian ini dari kelompok yang 

sudah menikah. Penulis membatasi extreme user yang dipilih dengan lama 

pernikahan maksimal 2 tahun yang lalu, agar ingatan mereka akan masa 

pernikahan tersebut masih cukup kuat dan pendapat mereka pun dapat lebih 

terjamin kebenarannya. Seluruh extreme user yang telah menikah juga berasal dari 

kalangan ekonomi menengah ke atas sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pemilihan sepatu pernikahan mereka bukan diakibatkan oleh desakan 

finansial. 

a. Kayla Aviana 

- Umur: 21 tahun 

- Menikah pada tahun 2017. 

 

Gambar 2. 22.  

Kayla Aviana. 

Sumber: Instagram/kaylaaviana 
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b. Josephine CT 

- Umur: 24 tahun 

- Menikah pada tahun 2016. 

 

 

c. Jessica Hermanto 

- Umur: 27 tahun 

- Menikah pada tahun 2016. 

 

Gambar 2. 24.  

Jessica Hermanto. 

Sumber: Instagram/jessicahermanto 

Gambar 2. 23.  

Josephine CT. 

Sumber: Data Pribadi 



44 

 

 
 

d. Jessica N Tiono 

- Umur: 25 tahun 

- Menikah pada tahun 2016. 

 

Gambar 2. 25.  

Jessica Tiono 

Sumber: Instagram/jessicapao2 

e. Cynthia Angling 

- Umur: 24 tahun 

- Menikah pada tahun 2016

 

Gambar 2. 26.  

Cynthia Angling. 

Sumber: Data Pribadi 
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f. Liliani Wijaya 

- Umur: 24 tahun. 

- Menikah tahun 2017 

 

Gambar 2. 27.  

Liliani Wijaya. 

Sumber: Data Pribadi 
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2.1.4.1.1. Hasil Wawancara dengan Extreme User yang telah menikah 

Para Extreme User yang telah menikah membeli 2 sepatu saat hari 

pernikahannya, 1 pasang yang cantik tetapi sakit ketika digunakan sehingga hanya 

untuk kepentingan foto dan video, dan 1 pasang lagi untuk selama acara yang 

lebih nyaman. Meskipun begitu, sebagian besar dari responden kakinya tetap 

sedikit mengelupas pada akhirnya. Mereka mengaku akan membeli 1 sepatu saja 

jika ada yang elegan dan tidak mudah melelahkan atau melukai. Dari segi tren, 

mereka menyatakan tidak terlalu mempedulikan tren untuk sepatu pernikahan 

karena gaya yang elegan selalu menjadi tema pada semua acara pernikahan.  

 

2.1.4.2. Belum Menikah 

 Penulis memilih para wanita menengah ke atas di atas umur 20 tahun yang 

menyukai dan mengoleksi berbagai macam sepatu sebagai extreme user penelitian 

ini. Selain menjadi potential customer sepatu pernikahan yang akan penulis pada 

tugas akhir ini, mereka juga telah mencoba berbagai macam sepatu dari berbagai 

merk dan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam akan sepatu. Di sisi lain, 

seluruh extreme user pada penelitian ini memiliki gaya yang baik dalam bidang 

fesyen sehingga pandangan mereka dapat membantu dalam perancangan sepatu 

pernikahan milik penulis. 
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a. Michell Chientania, 22 tahun. 

    

  

 

Wanita pecinta sepatu ini telah mengoleksi berbagai jenis 

sepatu bersama dengan keluarganya. Sebagai wanita yang tergolong 

mungil, hak tinggi menjadi keseharian Michelle dalam berbagai 

kegiatan untuk mendukung penampilannya. Biasanya menggunakan 

hak 7 cm untuk kegiatan sehari-hari. 

b. Ivana Novelin, 23 tahun. 

 

Gambar 2. 29.  

 Ivana Novelin.  

Sumber: Instagram/ivananovelin 

Gambar 2. 28.  

Michelle Chientania. 

Sumber: Instagram/michellechientania 
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Pemilik brand pakaian ready-to-wear bernama Lavoiles, yang 

telah menyukai dan mengoleksi sepatu dari SMA. Ivana mempunyai 

selera fesyen yang bagus dan sebagai pemilik merek pakaian, selalu 

berpenampilan baik dan sering menggunakan hak tinggi dalam 

penampilannya.  

 

c. Jacqueline Evania, 22 tahun. 

 

Gambar 2. 30.  

Jacqueline Evania. 

 Sumber: Instagram/Jacqueline.evania 

 

Pemilik online shop yang menyediakan produk fesyen merek 

impor bernama Lablux. Pecinta sepatu ini biasanya menggunakan hak 

setinggi 10cm. Jacqueline juga memiliki selera fesyen yang bagus dan 

telah mencoba dan mengoleksi berbagai jenis dan merek sepatu. 
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d. Belinda, 21 tahun. 

 

Gambar 2. 31.  

Bellinda. 

Sumber: Instagram/dhharu 

Blogger fesyen asal Surabaya yang menyukai dan mengoleksi 

banyak sepatu. Biasanya menggunakan sepatu dengan hak setinggi 

7cm-16 cm dan tidak suka sepatu dengan hak dibawah itu untuk 

mendukung posturnya dalam kegiatan sehari-hari sebagai blogger. 

e. Levina Faby, 23 tahun. 

 

Gambar 2. 32. 

 Levina Faby. 

Sumber: Instagram/levinafaby 
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Miss Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2012 dan Miss 

Cosmopolitan World 2016 yang memakai berbagai jenis sepatu hak 

tinggi yang menjadi pendukung penampilannya sehari-hari dalam 

berbagai acara. 

 

f. Nastasya Laurent, 21 tahun 

 

Gambar 2. 33.  

Laurent Natasha. 

Sumber: Instagram/laurentnatasha 

 

Terbiasa hidup dengan sepatu hak tinggi dalam kegiatan 

sehari-hari, membuat Natasya kerap membeli berbagai macam sepatu 

yang paling nyaman untuknya sehingga pengalaman terhadap sepatu 

dari berbagai jenis brand dan model telah banyak ia rasakan. Secara 

personal Natasya mengatakan bahwa sepatu merupakan hal yang paling 

ia utamakan dalam penampilan. 
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2.1.4.2.1. Hasil Wawancara dengan Extreme User yang belum menikah 

Para Extreme User yang belum menikah menyatakan bahwa bagian kaki 

yang paling sering terluka dalam penggunaan sepatu hak tinggi adalah bagian 

belakang kaki diatas tumit, jari-jari kaki, atau bagian ball yang menjadi tumpuan 

badan saat penggunaan hak tinggi. Rata-rata dari mereka mengaku jika kakinya 

sakit saat menggunakan hak tinggi sekitar 3 jam, tetapi tergantung dari hak tinggi 

yang digunakan. Mereka tidak menyukai sepatu yang berbahan keras dan lebih 

menyukai yang menggunakan bahan kulit asli karena lebih lembut. Tren sepatu 

yang sedang mereka sukai adalah yang berbentuk mules atau sandal selop.  

2.1.5. Hasil Survei 

1. Kesulitan dalam mencari sepatu pernikahan 

a. Mempelai wanita kesulitan mencari sepatu pernikahannya. 

 

67%

33%

APAKAH ANDA KESULITAN 
MENCARI SEPATU 

PERNIKAHAN?

Ya

Tidak

Gambar 2. 34.  

Persentase wanita yang kesulitan mencari sepatu pernikahan. 

Sumber: Data Pribadi 
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Hampir 70% (67.5%) responden yang telah menikah mengaku 

kesulitan mencari sepatu pernikahan. Dari hasil wawancara juga diketahui 

bahwa banyak wanita yang membeli 2 sepatu karena sepatu yang nyaman 

tidak cantik untuk foto. Beberapa juga membuat custom hingga keluar kota 

karena kesulitan menemukan yang baik di Surabaya. Dapat diketahui jika 

tingginya permintaan sepatu pernikahan di Indonesia tidak diimbangi 

dengan tersedianya produsen yang ada, sehingga sebagian besar mempelai 

wanita mengaku kesulitan mencari sepatu pernikahan yang sesuai 

keinginan mereka. Hal ini menunjukkan pasar yang potensial dan 

kebutuhan konsumen akan sepatu pernikahan yang besar untuk diisi penulis 

menjadi bisnis yang menjanjikan. 

 

b. Jenis pernikahan yang ingin dilakukan 

 

62%

32%

6%

JENIS PERNIKAHAN YANG INGIN ATAU TELAH 
ANDA LAKUKAN

Ballroom (indoor) Wedding

Garden (outdoor) Wedding

Beach Wedding

Gambar 2. 35.  

Jenis pernikahan yang ingin atau telah dilakukan. 

Sumber: Data Pribadi 
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Jenis pernikahan yang dilakukan oleh wanita Surabaya masih 

didominasi oleh Ballroom Wedding dengan persentasi 62 persen, tetapi 

Garden Wedding juga memiliki persentase yang potential untuk 

berkembang, yaitu 32 persen, sedangkan Beach Wedding sangat sedikit 

peminatnya dengan 6 persen. 

Setiap jenis pernikahan mempunyai sepatu pernikahannya sendiri 

yang sesuai dengan lokasi. Survei menunjukkan besarnya pasar ballroom 

wedding sehingga desain untuk ballroom wedding dapat lebih banyak 

diproduksi. Garden wedding juga cukup banyak peminatnya dengan 32 

persen dan ada kemungkinan untuk berkembang, maka beberapa desain 

bisa diproduksi untuk sepatu garden wedding. Untuk sepatu pernikahan di 

pantai, karena peminatnya masih sangat sedikit di Surabaya, lebih baik 

diproduksi dengan cara custom. 

 

c. Aspek dalam keputusan pembelian sepatu pernikahan  

Gambar 2. 36.  

Urutan aspek yang paling penting dalam keputusan pembelian sepatu pernikahan. 

Sumber: Data Pribadi 
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Kenyamanan dan desain dari sebuah sepatu menjadi prioritas utama 

wanita dalam memilih sepatu pernikahan. Diikuti dengan harga dan brand 

yang tidak terlalu mereka permasalahkan. Sepatu pernikahan yang ideal 

menurut konsumen harus memiliki aspek keindahan dan kenyamanan yang 

seimbang, sedangkan berdasarkan hasil observasi penulis, sebagian besar 

sepatu pernikahan yang tersedia di pasar hanya menyediakan salah satu aspek 

saja. Hal ini membuat pencarian sepatu pernikahan semakin sulit dan sempit. 

 

2. Masalah pada penggunaan sepatu 

Dari berbagai 100 jawaban pada survei dan jawaban dari extreme user 

mengenai masalah responden terhadap sepatu dapat disimpulkan jika yang 

sebenarnya responden cari merupakan ‘keamanan’ dari sepasang sepatu yang 

digunakan sepanjang hari dengan resiko terjadinya masalah di atas sekecil 

mungkin.  Karena hari pernikahan merupakan hari yang sangat spesial 

dengan jadwal yang padat, maka mempelai cenderung mencari sepatu yang  

dapat mereka gunakan sepanjang hari tanpa masalah yang akan mengganggu 

jalannya prosesi pernikahan. 

Melihat hasil pada survei dimana masalah yang paling sering dialami 

wanita dalam penggunaan sepatu adalah metatarsalgia, maka penulis 

memutuskan untuk fokus kepada masalah tersebut dan berusaha untuk 

mencegah munculnya metatarsalgia selama hari pernikahan. 
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3. Preferensi sepatu pernikahan secara visual 

Dari segi visual produk sepatu pernikahan, responden lebih 

menyukai sepatu dengan: 

- hak stilettos yang dilengkapi platform 

- bagian depan yang runcing 

- material kulit asli dan lace (bahan yang transparan) 

- bentuk yang simpel, klasik, dan feminim 

- hiasan beading yang bercahaya, pearl, dan bordir 

- warna putih atau beige 

- hak setinggi 7cm atau 12 cm 

Secara lengkap dijelaskan dalam hasil survei berikut. 

0

10

20

30

40

50

Metatarsalgia Lecet di atas
tumit

Licin Mudah Lepas Lecet pada
ujung jari

Masalah yang sering dialami dalam 
penggunaan sepatu

Jumlah Responden

Gambar 2. 37.  

Masalah yang sering dialami dalam penggunaan sepatu. 

Sumber: Data Pribadi 
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a. Warna untuk sepatu pernikahan 

38%

16%

21%

10%

6%
9%

WARNA YANG AKAN DIPILIH UNTUK
SEPATU PERNIKAHAN

Putih tulang

Putih bersih

Beige

Silver

Gold

 

 

Warna sepatu pernikahan pilihan responden didominasi oleh warna 

putih tulang (38%), diikuti dengan warna beige (21%), dan putih bersih 

(16%). Warna silver, gold, dan blush memiliki persentase yang sangat 

sedikit, maka akan lebih baik jika warna tersebut dipilih untuk ornament 

pada sepatu. 

 

b. Tinggi hak sepatu pernikahan 

 

 

 

 

0%11%
1%

44%

39%

5%

TINGGI SEPATU PERNIKAHAN YANG 
DIBUTUHKAN

Flat

3 cm

5 cm

7 cm

12 cm

15 cm

Gambar 2. 38.  

Persentase warna yang dipilih. 

Sumber: Data Pribadi 
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Tinggi sepatu pernikahan yang diinginkan responden didominasi 

oleh 7 cm (44%) dan 12 cm (39%). Beberapa membutuhkan 5 cm dan 15 

cm tetapi persentasenya cukup kecil untuk produksi dalam jumlah yang 

cukup banyak. 

c. Model Sepatu Pernikahan yang diminati konsumen 

Model sepatu pernikahan yang simpel, minimalis dan model yang 

manis, feminim mendapat pilihan yang kurang lebih sama, yaitu 36% & 

37% dari responden. Sedangkan model sepatu yang glamour dan mewah 

mendapat pilihan 27%. Dari hasil survei ini, penulis ingin memproduksi 

sepatu yang feminim dengan manik-manik yang tidak bercahaya. 

27%

36%

37%

MODEL SEPATU PERNIKAHAN YANG LEBIH 
DIMINATI

Glamour, mewah, dengan
banyak manik-manik
bercahaya.

Simple dan klasik.

 

Gambar 2. 40.  

Persentase model sepatu yang diminati. 

Sumber: Data Pribadi 

Gambar 2. 39.  

Tinggi sepatu pernikahan yang dibutuhkan. 

Sumber: Data Pribadi 
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d. Preferensi hiasan pada sepatu pernikahan 

Hiasan beading yang berkilau menjadi pilihan pertama untuk 

sepatu pernikahan para wanita. Diikuti dengan beading yang tidak 

berkilau, lalu bordir. Lasercut dan fur kurang disukai pengguna. Dari 

gabungan hasil survei ini dan sebelumnya, dapat dibuat sepatu dengan 

hiasan manik-manik yang tidak berkilau atau bordir,  

0

10

20

30

40
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60

Bordir Pearl Beading Berkilau Lasercut Fur/Feather

URUTAN PREFERENSI HIASAN PADA SEPATU 
PERNIKAHAN

Urutan preferensi hiasan pada sepatu pernikahan

 

Gambar 2. 41.  

Preferensi hiasan pada sepatu pernikahan. 

Sumber: Data Pribadi 

 

 

 



59 

 

 
 

e. Material sepatu pernikahan yang diminati 

 

Bahan lace yang transparan, diikuti dengan kulit, paling disukai 

responden untuk sepatu pernikahannya. Para extreme user juga 

mendukung penggunaan bahan tersebut, tetapi mereka tidak menyukai 

kulit sintetis karena keras dan mudah melukai kaki, terkadang juga 

gampang mengelupas. Kulit asli menjadi pilihan extreme user karena lebih 

nyaman dan tahan lama. 

 

44%

38%

12%

6%

BAHAN SEPATU PERNIKAHAN 
YANG DISUKAI

Kulit

Lace

Suede

Velvet (Bludru)

Gambar 2. 42.  

Persentase bahan sepatu pernikahan yang disukai. 

Sumber: Data Pribadi 
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f. Preferensi bentuk hak sepatu pernikahan 

 

Survei menunjukkan bahwa stilettos dan pump merupakan bentuk 

hak yang disukai konsumen menurut keindahan dan kenyamanannya, 

chunky heels mendapat banyak pilihan kedua, diikuti wedges kemudian 

flat. Hasil dari pilihan hak stilettos ini kurang cocok dengan hasil 

wawancara, karena dalam wawancara tidak ada satupun wanita yang 

menggunakan hak stillettos dalam pernikahannya. Desainer sepatu juga 

tidak menyarankan penggunaan hak kecil pada konsumennya untuk sepatu 

pernikahan. Ada kemungkinan bahwa responden lebih memikirkan 

keindahan dibandingkan kenyamanan sepatu saat mengisi survei. Tetapi 

0

10

20

30

40

50

60

Flat Stilettos Platform Wedges Chunky Heels

URUTAN PREFERENSI HAK SEPATU 
PERNIKAHAN DARI SEGI KEINDAHAN DAN 

KENYAMANAN

Urutan preferensi hak sepatu pernikahan dari segi keindahan dan

kenyamanan

Gambar 2. 43.  

Urutan preferensi hak sepatu pernikahan dari segi keindahan dan 

kenyamanan. 

Sumber: Data Pribadi. 
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hak kecil yang dikombinasikan dengan pump yang tebal lebih cantik dan 

masih dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama, namun tidak akan 

selama chunky heels atau wedges. 

 

g. Preferensi bagian depan sepatu pernikahan 

0
10
20
30
40
50
60
70

Bagian depan
bulat menutup

jari

Bagian depan
runcing

menutup jari

Dengan tali
atau banyak
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Peep toe

URUTAN PREFERENSI BAGIAN DEPAN 
SEPATU PERNIKAHAN

Urutan preferensi bentuk bagian depan sepatu pernikahan

 

 

Bagian depan yang runcing menjadi pilihan pertama dan paling 

dominan sebagai model sepatu pernikahan. Bagian depan tali menjadi 

pilihan kedua, diikuti dengan bagian depan bulat, lalu peep toe. 

 

 

Gambar 2. 44.  

Urutan preferensi bentuk bagian depan sepatu pernikahan. 

Sumber: Data Pribadi. 
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4. Harga 

9%

27%

64%

HARGA YANG BERSEDIA ANDA 
KELUARKAN UNTUK SEPASANG 

SEPATU PERNIKAHAN

700.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.500.000

1.500.000 - 2.000.000

 

Gambar 2. 45. 

Persentase harga yang bersedia dikeluarkan untuk sepasang sepatu 

pernikahan. 

 Sumber: Data Pribadi. 

 

Harga yang bersedia dikeluarkan wanita untuk sepatu pernikahan 

cukup tinggi dengan 64% responden menjawab sekitar 1.500.000 - 

2.000.000 rupiah. Diikuti dengan 27% responden yang memilih 

1.000.000-1.500.000 rupiah. Sedangkan yang memilih harga 700.000-

1.000.000 rupiah hanya 9%. 
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22%

33%

45%

HARGA YANG DIDAPATKAN UNTUK 
SEPATU PERNIKAHAN ANDA

200.000 - 500.000

500.000 - 1.000.000

1.000.000 - 1.500.000

Diatas 1.500.000

 

Gambar 2. 46.  

Persentase harga yang dikeluarkan untuk sepatu pernikahan. 

Sumber: Data Pribadi. 

 

Pada survei kepada responden yang sudah menikah, juga diketahui 

bahwa 45% dari mereka membeli sepatu pernikahannya dengan harga 

diatas 1.500.000 rupiah, 32,5% membeli dengan harga 1.000.000 - 

1.500.000 rupiah, dan 22.5% responden membeli dengan harga 500.000 – 

1.000.000 rupiah. 

Didukung dengan hasil survei sebelumnya, wanita tidak keberatan 

membeli sepatu dengan harga yang cukup tinggi untuk pernikahannya 

selama sepatu tersebut nyaman dan cantik. Hasil ini menunjukkan potensi 

sepatu pernikahan yang tidak harus menekan harga hingga menggunakan 

kualitas bahan yang buruk, tetapi menjaga kualitas dan model sepatu 

dengan harga yang cukup tinggi dan bersaing dengan kompetitor. 
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5.  Tempat dan Promosi 

a. Tempat pembelian sepatu pernikahan 

Survei menyatakan bahwa 60% wanita tidak bersedia membeli 

sepatu online, dan 40% masih bersedia untuk membeli sepatu online. 

Wawancara dengan desainer juga menunjukkan bahwa daripada 

memberikan sepatu via online yang tidak pas dan mengecewakan konsumen 

serta nama baik brand, lebih baik melayani secara offline saja.  

Survei lain juga mendukung menunjukkan bahwa konsumen tetap 

lebih menyukai untuk mencoba sepatu dan langsung membawa pulang 

sepatu. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk sepatu pernikahan lebih baik 

melakukan penjualan secara offline.  

 

40%

60%

APAKAH ANDA BERSEDIA MEMBELI SEPATU 
PERNIKAHAN ONLINE?

Ya

Tida

Gambar 2. 47.  

Persentase responden yang bersedia membeli sepatu pernikahan secara 

online. 

Sumber: Data Pribadi 
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b. Responden paling sering melihat inspirasi pernikahan diinstagram. 

Bridestory, yang juga aktif diinstagram, juga menjadi tempat responden 

mencari ide dan vendor, karena Bridestory selalu mempromosikan 

vendor-vendor mereka. Cukup banyak juga responden yang melihat ke 

Pinterest untuk konsep pernikahan mereka, jadi sebuah brand dapat 

juga melihat ke Pinterest untuk ide desain yang disukai konsumen. 

Namun untuk promosi dan eksistensi, brand sepatu dapat terus aktif 

diinstagram atau Bridestory yang ramai akan pengunjung. Meskipun 

tidak melakukan penjualan online, tetapi menurut wawancara kepada 

desainer, eksistensi sangatlah penting dan kedepannya ada 

kemungkinan bagi orang luar kota untuk datang dan membeli sepatu 

pernikahan brand tersebut. 

Gambar 2. 48.  

Persentase preferensi cara pembelian sepatu pernikahan. 

Sumber: Data Pribadi 
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c. Meskipun sepatu hak tinggi tidak memungkinkan untuk dipesan online, 

tetapi pesanan online masih terbuka untuk sepatu flat selop yang 

sekarang sedang tren dan biasanya digunakan untuk bridesmaid atau 

foto di dalam hotel. Narasumber wawancara menyatakan bahwa saat 

membeli atau menerima pesanan sepatu flat online, pengukuran panjang 

insole, lebar kaki dan lingkar kaki dapat dilakukan konsumen untuk 

mendapatkan ukuran yang sesuai. Ada pula cara dimana konsumen 

mengirimkan sepatu mereka yang paling pas kepada toko sepatu 

tersebut untuk ukuran yang benar. 

 

Gambar 2. 49.  

Media tempat mencari inspirasi pernikahan. 

Sumber: Data Pribadi 
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2.2. DATA SEKUNDER 

Menurut Sugiyono, (2010) data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi melewati pihak lain atau 

dokumen terlebih dahulu. Penggalian data sekunder penulis lakukan melalui buku, 

jurnal, dan internet. 

.2.1. Sepatu  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), sepatu adalah 

“pembungkus kaki yang biasanya dibuat dari kulit (karet dan sebagainya), dengan 

bagian telapak dan tumitnya tebal dan keras.” Sedangkan menurut Basuki (2010), 

sepatu didefinisikan sebagai pakaian untuk kaki, sedang kaki adalah anggota 

badan yang hidup dan bergerak, dengan bentuk yang asimetris pada struktur dan 

gerakannya. Dari pernyataan di atas, dapat diketahui jika sepatu menjadi 

pelindung kaki yang penting untuk bagian tubuh yang seharusnya leluasa 

bergerak, yaitu kaki. 

Sebagai alat yang seharusnya melindungi kaki, tidak jarang sepatu yang 

digunakan oleh wanita justru melukai dan memberikan perasaan khawatir pada 

seseorang. Menurut Hurst et al (2017), kaki depan menjadi area yang paling 

sering nyeri saat menggunakan alas kaki. Sakit di bagian bawah kaki umumnya 

dikaitkan dengan memakai alas kaki yang tidak pas sehingga menyebabkan 

tekanan pada tonjolan tulang. Alas kaki yang pas menjadi aspek penting dalam 

pemilihan sepatu, terutama untuk penggunaan dalam waktu yang lama. 
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Menurut Schaffer dan Sunders (2012), bagian-bagian anatomi dalam 

pembuatan sepatu antara lain: 

 

 

- Top Heel: Bagian bawah hak untuk melindungi alas hak dan 

menjaga hak kokoh (tidak licin) 

- Quearters: Kulit yang dijahit bersama untuk membentuk bagian 

belakang upper. 

- Vamp: Kulit depan bagian upper yang ditandai untuk menentukan 

lokasi dimana quarters dipasang. 

Gambar 2. 50.  

Anatomi Sepatu. 

Sumber: www.tips-sepatu-wanita.com 
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- Heel: Hak blok kayu yang kuat untuk menyangga berat badan 

tanpa bantuan besi didalamnya. 

- Toe Puff: penguat antara bagian vamp dan vamp lining untuk 

melindungi bagian jari. 

- Vamp Lining: Lapisan dalam sepatu bagian depan yang melindungi 

kaki dari toe puff yang kaku. 

- Sock: Dipasang terakhir dalam proses produksi untuk melapisi 

insole menjadi alas yang mulus dan nyaman. 

- Quarter Lining: Lapisan yang dijahit dengan counter lining untuk 

membentuk lapisan dalam bagian belakang. 

- Counter Lining: Lapisan yang dijahit dengan quarter lining untuk 

membentuk lapisan dalam bagian belakang. 

- Sole: Karet sintetis pada alas sepatu. 

- Shank: Besi penguat yang dipasang pada insole untuk menjaga 

bentuk sepatu dan mendukung beban badan. 

- Insole: Struktur internal sepatu dimana shank, upper, sole, dan 

heel dipasang. 

 

.2.2. Pernikahan 
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Menurut Strong dan Cohen (2016), pernikahan didefinisikan sebagai 

pengakuan secara hukum penyatuan antara dua orang, umumnya laki-laki dan 

perempuan, yang mana mereka bersatu secara seksual, bergabung dalam 

keuangan, dan mungkin melahirkan, mengadopsi, atau membesarkan anak. 

Pernikahan terus terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Menurut 

perhitungan Badan Pusat Statisik (Badan Pusat Statistik, 2017) angka pernikahan 

di Indonesia cukup tinggi. Di Jawa Timur saja, telah ada 61.300 pernikahan 

terjadi dari 2014 hingga 2015. 

     Tabel 2.3. 

     Banyaknya Rumah tangga menurut provinsi tahun 2010-2015. 

     Sumber: www.bps.go.id 

          

 

 

 

 

 

 

.2.3. Metatarsalgia 

 

 

 

Provinsi 

Banyaknya Rumah Tangga (Ribu Rumah 

Tangga) 

2010 2013 2014 2015 

DKI JAKARTA 2518.5 2604.6 2632.3 2659.2 

JAWA BARAT 11540 12104.3 12244.2 12415.4 

JAWA TENGAH 8721 8941.5 9001.2 9066.3 

JAWA TIMUR 10405.8 10626.6 10677.6 10738.9 

INDONESIA 61390.3 64041.2 64771.6 65588.4 

http://www.bps.go.id/
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 Gambar 2. 51.  

Tulang Metatarsal. 

Sumber: Mayo Foundation 

Berdasarkan Mayo Foundation for Medical Education and Research 

(2016), metatarsalgia merupakan kondisi dimana bagian ball dari kaki seseorang 

sakit dan meradang karena mendapat tekanan ekstra dalam jangka waktu yang 

panjang pada bagian kepala tulang metatarsal. Berat tubuh manusia ditopang oleh 

kaki karena gravitasi. Saat kaki berada pada posisi jinjit, tulang kepala metatarsal 

menerima tekanan yang paling besar dalam menopang berat tubuh (Durham, 

2018). Kondisi ini dapat muncul saat kita terlalu banyak berlari, melompat, atau 

melakukan gerakan lain yang menyebabkan tekanan berlebihan pada tulang 

metatarsal. Metatarsalgia dapat diketahui melalui gejala berikut, yaitu bagian ball 

kaki yang terasa keras, sakit atau nyeri terbakar, rasa sakit yang memburuk ketika 

berdiri, berjalan, atau saat melenturkan kaki, terutama saat berjalan di atas 

permukaan yang keras. 

Metatarsalgia yang disebabkan oleh sepatu, dapat terjadi karena beberapa 

kondisi berikut, yaitu bentuk dan posisi kaki tertentu dan sepatu yang kurang pas. 

Kaki dalam posisi lengkungan yang tinggi dapat memberi tekanan ekstra pada 

metatarsal. Sepatu hak tinggi yang mempunyai lengkungan sangat tinggi 

merupakan penyebab umum metatarsalgia pada wanita, karena penggunaannya 

menyababkan tekanan berat badan bertumpu pada bagian depan kaki saat berjalan. 

Sepatu yang terlalu sempit juga menambah tekanan pada kaki Anda. Selain itu 
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menurut Savitri dalam Samiadi (2016) terdapat faktor lain yang dapat 

meningkatkan resiko metatarsalgia, antara lain kelebihan berat badan atau 

kelainan bentuk tulang metatarsal yang terlalu panjang atau pendek. 

Metatarsalgia memang dapat diobati dirumah, tetapi hal ini tentunya sangat 

mengganggu dalam hari pernikahan yang menuntut mempelai berdiri dalam 

waktu yang cukup panjang. Komplikasi mungkin terjadi jika terus menerus tidak 

dilakukan perawataan. Metatarsalgia dapat menyebabkan rasa sakit pada bagian 

kaki lainnya atau nyeri pada pinggul atau punggung bawah, karena gaya berjalan 

yang timpang.  

 

.2.4. Ergonomi 

International Ergonomic Assosiation (2018) mendefinisikan ergonomi 

sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen lain 

dalam suatu sistem, dan profesi yang menerapkan teori, prinsip, data, serta metode 

dalam perancangan untuk menghasilkan kinerja dan manusia yang lebih optimal. 

Praktik ergonomi juga memberikan kontribusi pada perancangan dan 

mengevaluasi produk agar dapat selaras sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, 

dan keterbatasan manusia dalam penggunaanya. 

Ergonomi bertujuan kepada peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja 

serta peningkatan nilai-nilai kemanusiaan, seperti peningkatan keselamatan kerja, 

pengurangan rasa lelah dan sebagainya (Ramadhan & Sihombing, 2016).  
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Menurut hasil penelitian Broego et al (2017), kualitas ergonomi dalam suatu 

produk, yang menjadi penilaian tinggi dari konsumen dalam penggunaan sepatu, 

dapat dievaluasi dalam beberapa dimensi, yaitu sensorial, psiko-sosial, dan 

ergonomis. 

Aspek sensorial berkaitan dengan material yang bersentuhan dengan kaki. 

Penggunaan material yang lembut atau lentur lebih kondusif untuk kaki. Psiko-

sosial berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan kepuasan pribadi pengguna 

yang terkait dengan tuntutan sosial dan mode. Kepercayaan diri yang meningkat 

saat penggunaan sepatu juga menjadi tolak ukur dalam kualitas penilaian 

ergonomi. 

Aspek ergonomis berhubungan dengan ukuran dan bentuk sepatu yang 

sesuai. Panjang alas kaki menjadi aspek yang paling penting dalam pembentukan 

sepatu. Sepatu dengan panjang alas kaki yang sesuai dengan kaki (Hurst et al, 

2017), dimana pemilihan sepatu yang sempit dan terlalu menekan tidak baik untuk 

kaki. Pengguna juga dapat memilih sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki yang 

paling besar, daripada membeli sepatu yang terasa sempit dalam penggunaannya 

dengan asumsi bahwa sepatu tersebut akan meregang. 

Penggunaan insole yang empuk juga memiliki dampak baik dalam 

penggunaan sepatu (Brodtkorb et al, 2008) dan mengurangi tekanan pada telapak 

kaki. Dengan fokus ke arah metatarsalgia ini, salah satu cara untuk mencegah 

metatarsalgia adalah dengan penggunaan cushion (bantalan) yang mengurangi 

tekanan pada bagian kepala tulang metatarsal. Cushion yang digunakan dapat 

terbuat dari material seperti spons karet atau felt. Dalam jurnalnya, Thor-Henrik 
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Brodtkorb, PhD, CPO, et al (2008), menemukan efek dari penggunaan cushion 

setidaknya 5mm pada tulang metatarsal dan cushion ini terbukti sangat efektif 

dalam mengurangi tekanan. Bantalan yang terbuat dari karet juga lebih efektif 

dalam shock absorb pada tumit dan menghindari guncangan pada seluruh tubuh, 

membantu meringankan nyeri kaki, punggung dan lutut dalam jangka panjang. 

Grafik dibawah menunjukkan penurunan tekanan yang cukup signifikan pada 

penggunaan cushion pada sepatu. 

 

Gambar 2. 52.  

Grafik tekanan pada metatarsal dalam penggunaan cushion. 

Sumber: The influence of metatarsal support height and longitudinal axis position on 

plantar foot loading, 2008 

Bryant dan Nik (2016) juga menyatakan pemilihan sepatu dengan tumit 

yang benar-benar rata atau terlalu tinggi tidak baik bagi kesehatan untuk 

penggunaan dalam jangka panjang. Rata-rata tinggi hak yang sehat adalah 3cm-

5cm, dimana 3 cm untuk penggunaan sehari-hari dan 5 cm untuk penggunaan 

pada beberapa kesempatan atau acara tertentu. 39% ~ 69% wanita memakai 

sepatu hak tinggi dalam kegiatan sehari-hari dan studi terbaru mengungkapkan 
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bahwa orang menilai wanita dalam sepatu hak tinggi lebih menarik secara 

signifikan daripada wanita dalam kondisi sepatu datar (Morrison et al, 2013). Hal 

ini membuat sepatu ini tetap ada populer meski ada efek negatif disekitarnya. 

Namun setiap tinggi hak sepatu mempunyai tekanan tersendiri terhadap kaki 

penggunanya. Dalam jurnalnya Xiong et al (2014), melakukan penelitian terhadap 

distribusi tekanan pada telapak kaki manusia dalam penggunaan sepatu dengan 

ketinggian yang berbeda. Telapak kaki dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jari, 

forefoot, midfoot, dan rarefoot. 

 

 

Sedangkan tinggi hak dikelompokkan ke dalam, flat (dibawah 1 inci), low 

heels (1-2inci), mid heels (di atas 2 sampai 3inci), high heels (di atas 3 sampai 4 

inci), dan very high heels (di atas 4 inci). Berikut adalah tabel dari hasil 

penelitiannya.  

Gambar 2. 53. Pembagian daerah kaki berdasarkan jejak tekanan. 

Sumber: High heels on human stability and plantar pressure distribution: Effects 

of heel height and shoe wearing, 2014 
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Gambar 2. 54. Grafik penyebaran tekanan kaki. 

Sumber: High heels on human stability and plantar pressure distribution: Effects of heel 

height and shoe wearing, 2014 

 

Melalui tabel diatas dapat dipelajari bahwa pada sepatu tanpa hak sebagian 

besar tekanan dari berat tubuh ditopang oleh rearfoot dimana tumit berada, 

dengan rasio 63.44% dari berat tubuh dan sisanya 36.56%. Pada low heels, 

tekanan pada forefoot bertambah, namun masih diimbangi dengan tekanan pada 

rearfoot yang lebih besar dari keseluruhan. Kondisi yang berbeda terlihat pada 

penggunaan mid heels dan high heels, dimana tekanan pada forefoot, yaitu tempat 

metatarsal berada, dan jari meningkat signifikan hingga keseluruhannya lebih 

besar daripada tekanan pada rearfoot. Hal ini menunjukkan sikap jinjit yang 

berlebihan sehingga tekanan berat badan pengguna bertumpu pada metatarsal dan 

jari. Dari hasil penelitian ini dapat dipelajari bahwa low heels menjadi tinggi hak 

yang paling ideal jika pengguna perlu menggunakan sepatu hak tinggi, dengan 
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pembagian tekanan berat badan yang cukup seimbang sehingga mengurangi 

tekanan pada kepala metatarsal. 

 

.2.5. Perilaku Konsumen dalam Pembelian Sepatu 

Berdasarkan survei yang dilakukan Frankenberg dan Jones (2003), rata-

rata tinggi wanita Indonesia adalah 147 cm. Pada umumnya wanita Indonesia 

ingin memperbaiki posturnya dan terlihat lebih tinggi dengan pemakaian sepatu 

hak tinggi. Di sisi lain, semakin tinggi hak yang digunakan seseorang, semakin 

tinggi pula resiko yang ada dalam menggunakannya, seperti jatuh dan lecet.  

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pembelian di dalamnya. 

Secara umum, sebagai alat pelindung kaki, kenyamanan seharusnya menjadi 

alasan utama seseorang membeli sepatu. Tetapi berdasarkan jurnal yang ditulis 

oleh Wang (2014), meskipun "kenyamanan, daya tahan, dan pelayanan" disebut 

sebagai atribut penting oleh konsumen, teteapi faktor-faktor, seperti; "gaya, 

warna, material, dan nama merek" adalah yang sebenarnya memicu niat membeli 

sepatu bagi konsumen wanita. Produsen selalu fokus pada kenyamanan, material, 

dan ketahanan saat memproduksi sepatu. Padahal desain dan warna juga 

merupakan hal yang harus dikembangkan agar meningkatkan penjualan. 

Menurut penelitian, wanita lebih memilih untuk memasuki toko yang 

banyak pilihan sepatunya (Tong, Lai, & Xue, 2012) ini menunjukkan bahwa 

mereka menyukai pilihan dalam berbelanja. Sedangkan pilihan sepatu pernikahan 

di Surabaya sangat sempit dan terbatas hingga sangat sulit bagi mempelai wanita 

untuk menemukan sepatu pernikahan sesuai dengan keinginannya (survei dari 100 
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wanita yang telah menikah, 2017). Di sisi lain, Rath et al (2008) mengatakan saat 

produk benar-benar dibutuhkan, atau jika apa yang ada kurang memuaskan, dapat 

memunculkan sifat konsumerisme dari konsumen terhadap pembelian produk 

tersebut. Pembuatan bisnis yang menyediakan produk yang memang dibutuhkan 

konsumen tentunya akan menghasilkan banyak keuntungan dan menjaga 

kelangsungan bisnis. 

 

.2.6. Elemen Desain 

Dalam Introduction to Fashion Technology (2007), elemen-elemen desain 

antara lain, yaitu: 

 

● Siluet 

Siluet menjadi elemen visual yang paling dominan dalam sebuah 

desain (Khurana et al,2015). Ia menentukan beberapa elemen lainnya 

dalam pembentukan sebuah desain yang utuh. Siluet juga menjadi hal 

yang pertama kali terlihat saat orang melihat sesuatu sehingga menentukan 

kesan pertama terhadap benda tersebut. Dalam sebuah koleksi, setiap item 

yang ada akan memiliki siluet yang sejenis atau mempunyai persamaan 

satu sama lain agar konsep yang digunakan dapat tersampaikan kepada 

penonton. 

Sepatu mempunyai berbagai siluet yang terkadang dikombinasikan 

satu sama lain. Berikut adalah siluet yang digunakan dalan koleksi ini. 
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Gambar 2. 55.  

Siluet Sepatu 

Sumber: fractals.it 

● Garis 

Garis menjadi tanda yang menggabungkan dua titik menjadi satu 

kesatuan. Garis merupakan elemen yang sangat besar dalam lingkungan 

desain visual meskipun kita tidak benar-benar melihatnya sebagai garis 

karena telah membentuk hal lainnya (Zelanski et al, 2007). 

● Warna 

Menurut Leatrice Eiseman (2007), warna menjadi elemen yang 

menghiasi dan menambah keindahan dalam sebuah desain. Seiring 

berjalannya waktu, warna telah menambahkan nilai dalam penggunaanya, 
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yaitu dengan menambahkan arti untuk dikomunikasikan ke dalam 

psikologi penonton secara visual. Warna dapat dengan cepat mengirimkan 

kesan yang cepat untuk ditangkap pengguna, hal ini sangat membantu 

dalam menunjukkan mood atau ide saat kata-kata dan tulisan tidak dapat 

digunakan. Untuk dapat menyampaikan pesan yang berarti dalam 

penggunaannya, psikologi warna yang sesuai dapat diaplikasikan dalam 

produk. 

Pemilihan warna dalam dunia pakaian pernikahan cukup terbatas, 

terutama di Indonesia yang masih mempunyai tradisi yang kental dalam 

prosesi pernikahan. Warna-warna netral cenderung dipilih dalam 

keseluruhan penampilan mempelai wanita, seperti putih, beige, atau ivory. 

Namun pemilihan warna ini bukan merupakan kebetulan, karena warna-

warna tersebut menggambarkan produk yang lebih mahal, serta ekslusif. 

Warna netral juga menunjukkan kualitas yang terus bertahan dari waktu ke 

waktu hingga menjadi warna klasik. 

Warna putih sebagai pilihan paling dominan dalam survei 

mengenai warna sepatu atau gaun pengantin di Indonesia, mempunyai 

psikologi warna yang menunjukkan kemurnian dan kesederhanaan. 

Meskipun begitu, mata manusia melihat putih sebagai warna yang 

cemerlang, sehingga penggunaan warna putih dalam produk akan 

menambahkan kesan cerah dan bersih. 
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Warna beige sebagai warna netral lainnya, menunjukkan kesan 

yang lebih bersahabat dari putih dalam penggunaannya. Warna ini juga 

mencerminkan ketahanan, kualitas, dan kekekalan. 

Dalam penggunaannya warna sangat berperan dalam pembentukan 

kesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Dalam dunia pernikahan, 

warna selalu digunakan sebagai simbol untuk suasana yang romantis. 

Aksen warna pink pastel yang mencerminkan kelembutan dan kasih jauh 

lebih menawan dan tidak terlalu sensual untuk menjadi simbol warna yang 

mengibaratkan keromantisan dalam dunia pernikahan.  

● Tekstur 

Tekstur adalah sensasi yang kita dapatkan dalam sentuhan terhadap 

benda lain. Cara paling umum untuk menimbulkan respon terhadap tekstur 

tertentu adalah dengan penggunaan bahan yang memiliki tekstur yang 

jelas dan nyata. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menggabungkan 

beberapa bahan menjadi satu kesatuan sehingga dapat memberikan kesan 

tekstur yang berbeda.  

 

.2.7. Prinsip Desain 

Menurut Zelanski dan Fisher (2007), prinsip-prinsip desain membantu 

keseluruhan bagian dalam desain bergabung menghasilkan suatu karya yang 

saling berkaitan dengan jelas. Dalam Design Principle and Problem (2007), 

prinsip-prinsip desain antara lain sebagai berikut: 
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● Keseimbangan 

Salah satu cara untuk menjukkan kesatuan dalam sebuah desain 

adalah dengan menjaga keseimbangan mereka secara visual. 

Keseimbangan visual dilakukan dengan mendistribusikan elemen-elemen 

visual yang terlihat dengan merata sehingga hasil desain tersebut tidak 

berat atau penuh dalam satu sisi saja. Pembagian elemen tersebut dapat 

dibantu dengan penggunaan balancing point, dimana bagian yang sama 

atau sejenis ditempatkan pada kedua sisi dari titik tumpu pusat atau 

balancing point. 

● Kesatuan 

Kesatuan dalam sebuah desain mungkin tidak dapat dinilai dengan 

jelas dan pasti di sekeliling kita. Tetapi kesatuan dapat terbentuk dalam 

proses pemilihan, pengaturan, dan manipulasi unsur-unsur yang ada untuk 

menghasilkan desain yang saling terkait satu sama lain. Desain yang 

membentuk kesatuan akan memiliki unsur yang saling menunjang dan 

membentuk satu keseluruhan yang lengkap, tidak berlebihan, dan tidak 

kurang. 

● Harmoni 

Harmoni dalam sebuah desain dapat dicapai dengan adanya 

hubungan yang selaras antara bagian-bagian yang ada dalam keseluruhan 

desain. Meskipun setiap unsur dengan lainnya yang berbeda satu sama 

lain, namun harus ada kedekatan di antara mereka baik itu dalam 
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pencahayaan, bentuk, bahkan pemilihan warna sudah memegang peranan 

penting dalam membangun sebuah harmoni. 

● Proporsi 

Proporsi adalah hubungan antara perbandingan ukuran dari elemen 

desain dengan ukuran sekelilingnya. Produk yang proporsional akan 

menarik untuk dilihat karena menciptakan efek visual yang baik, namun 

terkadang proporsi yang tidak merata lebih mempunyai kesan dinamis dan 

menarik (Khurana et al, 2015). Tidak ada tolak ukur yang pasti dalam 

standart penilaian proporsi, tetapi penggunaan proporsi buruk dapat 

mempengaruhi perasaan dalam melihat suatu benda. 

● Ritme 

Pengulangan dari elemen yang mirip atau selang-seling dalam 

desain cenderung menunjukkan ritme visual, yaitu langkah tertentu yang 

menuntun pergerakan mata penonton pada hasil desain. Cara yang paling 

sederhana untuk mendapatkan irama adalah dengan memberi pola pada 

keadaan-keadaan tertentu yang dapat dikenal dan mudah diingat. Setiap 

pola mempunyai ketukan dan jeda untuk menjaga kesatuan. 

● Penekanan (Emphasis) 

Kesatuan dalam desain dapat dibentuk dengan bantuan sebuah 

focal point, yaitu bagian atau area yang pertama kali ditangkap pada 

pandangan mata. Jika sebuah desain tidak memiliki pusat penekanan yang 

menarik perhatian mata, maka penonton akan kesulitan mencerna makna 
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dari desain tersebut. Penekanan ini dapat dicapai dengan meletakkan 

elemen pusat pada bagian tengah atau menempatkan elemen yang kontras 

pada desain, misalnya bentuk dengan garis. 

 

.2.8. Bahan 

● Kulit 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 56.  

Kulit kambing. 

Sumber: Data Pribadi 

Bahan kulit masih menjadi bahan yang paling populer untuk sepatu. 

Kulit memiliki seluruh kualitas untuk menampilkan sepatu yang terlihat 

baik. Material yang pada saat yang sama kaku dan lentur dapat 

mempertahankan bentuk sepatu dengan baik dan memiliki ketahanan 

tekstur dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak mudah rusak. Setiap 

kulit berasal dari hewan yang berbeda sehingga setiap lembarnya memiliki 

ciri, bentuk, dan ukuran masing-masing (Schaffer, 2012). Kulit yang 
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penulis gunakan adalah kulit kambing karena karakteristiknya yang cukup 

tipis, kaku, dan tidak mudah berkerut dibandingkan kulit lainnya. Karakter 

dari kulit kambing membantu proses pembentukan sepatu dan memberikan 

hasil dengan kerutan yang minimal. 

● Tekstil 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 57.  

Kain Duchess. 

Sumber: Pinterest 

 

Penggunaan bahan tekstil mempunyai keuntungan paling signifikan 

dalam bidang persediaan. Bahan kain tentunya dapat dibeli dalam jumlah 

besar dengan panjang dan lebar yang tersedia. Melihat struktur dan tekstur 

permukaan kain yang akan sama seluruhnya, seluruh bagian dari kain 

dapat digunakan sehingga mengurangi pembuangan dibandingkan dengan 

kulit.  Dalam perancangan ini, penulis menggunakan 2 jenis tekstil, yaitu: 

lace dan satin yang sering digunakan untuk acara malam (Saunders, 2012). 
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● Mesh net 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesh net merupakan material penguat sintesis yang terbuat dari 

nylon. Karakternya yang ringan dan mudah dicuci, memudahkan dalam 

perawatannya (Schaffer, 2012). Penggunaan mesh net memberikan dan 

mempertahankan bentuk sepatu namun di sisi lain juga menghasilkan 

tampilan yang transparan, sehingga sangat cocok sebagai penyangga 

tekstil yang transparan seperti lace. Bahan dan teksktil transparan juga 

populer di kalangan sepatu pernikahan karena sesuai dengan bahan yang 

umumnya digunakan pada gaun pengantin. Pola jaring yang dimiliki juga 

memberikan ruangan untuk sirkulasi udara pada sepatu untuk mencegah 

kelembaban kaki yang berlebihan. 

 

Gambar 2. 58.  

Mesh Net. 

Sumber: Pinterest 
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.2.9. Teknik Lasercutting dan Steel Boning 

Dalam proses mewujudkan aplikasi bunga sesuai dengan desain, 

teknik terbaik yang dapat digunakan adalah teknik laser-cutting dan steel 

boning. Kegiatan laser-cutting dilakukan dengan memotong target yang 

ada menggunakan sinar laser. Laser-cutting merupakan salah satu teknik 

dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi dalam pemotongan media. 

Proses ini bertujuan menguapkan bahan di area yang sangat kecil dengan 

sinar laser yang terfokus pada titik kecil tertentu. Kecepatan pemotongan 

yang tinggi dengan lebar kerf (celah yang dibuat oleh obor pemotong) 

yang sempit, menjadi keunggulan teknik laser-cutting karena 

menghasilkan kualitas yang unggul dengan akurasi yang lebih tinggi dan 

fleksibilitas yang lebih besar (Moharana et al, 2014). 

Dalam proses pemotongan ini, semakin tebal sebuah media maka 

semakin kuat tenaga laser yang dibutuhkan untuk memotongnya. Untuk 

menghasilkan potongan materi yang baik, dibutuhkan penyesuaian energi 

untuk menghilangkan bagian dari material. Laser yang menggunakan 

semburan api, dapat membakar materi yang ingin dipotong jika tenaga 

laser pada media yang tipis terlalu tinggi.  Hal lain yang dapat terjadi yaitu 

melelehkan ujung materi sehingga bentuk yang terpotong tidak sesuai, atau 

pun memberikan efek hitam terbakar pada pinggiran materi yang dipotong. 

Namun penggunaan tenaga yang terlalu ringan dapat mengakibatkan 

kegagalan pemotongan media, ataupun merusak permukaan yang 

seharusnya terpotong.  
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Proses Lasercutting memang membantu dan meniminalkan waktu 

dalam proses pembentukan pola. Namun dibutuhkan satu teknik lagi 

untuk menghasilkan desain aplikasi yang timbul atau tiga dimensi, yaitu 

dengan penambahan kawat sebagai tulang dalam pola yang dihasilkan. 

Teknik boning merupakan teknik yang menyediakan rangka ringan yang 

mendukung dan membentuk benda (Armstrong, 2013). Teknik ini sering 

digunakan dalam pembuatan bustier ataupun aksesoris. Dengan 

menambahkan bahan metal sebagai rangka pada benda yang ringan, 

seperti kain, maka bahan tersebut dapat diatur agar menjadi lebih rapi 

dan memiliki struktur yang baik. 

Kelebihan dari proses steel boning juga terletak pada kemampuan 

kawat yang cukup lentur sehingga dapat dibentuk sesuai dengan 

keinginan, tapi tidak terlalu mudah putus atau melengkung sehingga 

dapat mempertahankan dirinya. 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. 59.  

Steel Boning. 

Sumber: Pinterest 
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 Filosofi 

● Bunga 

Bunga telah menjadi bagian dari alam yang paling sesuai untuk 

mewakili atau untuk berinteraksi dengan mereka. Bunga menggambarkan 

beberapa karakter yang dilabelkan pada wanita, yaitu perawakan yang kecil, 

tubuh dan pikiran yang halus, dan paras yang cantik (Seaton, 2012). 

Sejak awal mula sejarah tercatat, pria dan wanita telah mengirimkan 

pesan rahasia melalui bunga yang dipilih secara seksama. Pasangan kekasih 

mulai menggunakan bunga untuk menyampaikan perasaan emosionalnya 

sejak abad ke-17. Penduduk Victorian merupakan salah satu masyarakat 

yang memahami bahasa bunga dan memilih buket mereka dengan hati-hati. 

Pada akhir abad ke-19, pemerintah Victorian melarang untuk mendiskusikan 

perasaan, maka bunga pun menjadi alat bagi pria untuk menunjukkan 

emosinya kepada wanita (Cruz, 2015). Hingga kini, bunga masih menjadi 

alat simbolis untuk menunjukkan makna-makna tertentu terutama dalam 

pernikahan. Bunga menjadi hal pokok dalam upacara pernikahan, dimana 

pemilihannya tidak hanya pada keindahannya saja tetapi juga doa dan 

makna yang ingin disampaikan melalui bunga tersebut. Beberapa bunga 

yang menjadi favorit dalam upacara pernikahan, antara lain adalah Lilly, 

Magnolia, dan Anemone. 

Lilly menjadi salah satu bunga klasik dalam dunia pernikahan. 

Warna putih yang dimilikinya telah mengambil hati banyak wanita untuk 

menjadikan bunga Lilly sebagai bunga utama pada pernikahan. Pemilihan 
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ini pun bukan menjadi suatu kebetulan, tetapi karena makna yang ada pada 

bunga itu sendiri.  Bunga Lilly sendiri memiliki makna yang sangat indah, 

yaitu kesucian bersih yang tak bernoda. Tidak hanya melambangkan 

keperawanan, tetapi juga menunjukkan kesopanan wanita yang rendah hati. 

(Mattia, 2015) 

 

Gambar 2. 60. 

Bunga Lily. 

Sumber: Charismatic Planet 

 

Di sisi lain, Magnolia menjadi salah satu bunga dengan permintaan 

tinggi dalam dunia pernikahan. Sebagian besar pohon magnolia tumbuh di 

Selatan sehingga bunga Magnolia cukup sulit untuk didapatkan. Namun 

bunga yang memiliki harum yang khas ini telah menjadi favorit banyak 

individu hingga dicari dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Magnolia 

sendiri memiliki arti “cinta kepada alam” dan menjadi simbol akan 

kehormatan serta budi yang mulia untuk para bangsawan (Mattia, 2015). 
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Gambar 2. 61. 

Bunga Magnolia. 

Sumber: Lady Bird Johnson Wildflower Center 

 

Bunga lain yang sering kali menghiasi pernikahan adalah Anemone. 

Nama bunga yang lembut ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu windflower. 

Anemone tidak memiliki bau dan sangat subur selama musim semi. Bunga 

Anemone menggambarkan pengharapan, yang terdengar sangat cocok untuk 

sebuah acara yang mengawali masa depan bersama (The Knot, 2017). 

Tafsiran lain mengatakan keberuntungan dan perlindungan terhadap yang 

jahat.  
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Gambar 2. 62.  

Bunga Anemone. 

Sumber: Pinterest 

● Mutiara (Pearl) 

Mutiara mempunyai makna kebijaksanaan yang diperoleh melalui 

pengalaman individu. Mereka dipercaya dapat memberikan keberuntungan 

sekaligus perlindungan. Terkenal dengan efeknya yang menenangkan, 

mutiara menjadi simbol akan kemurnian, kemurahan hati, integritas dan 

loyalitas pemakainya (Michelle, 2014). 

 

 

 

 

Gambar 2. 63. 

 Pearl. 

Sumber: Americanpearl. 
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2.3. KESIMPULAN HASIL RISET AWAL 

Setelah melakukan berbagai pengumpulan data primer dan sekunder 

secara kualitatif maupun kuantitatif, penulis menemukan bahwa metatarsalgia 

merupakan masalah yang paling sering dialami wanita dalam penggunaan sepatu, 

terutama hak tinggi. Hal ini tentunya mengganggu proses upacara pernikahan 

yang ditempuh selama sehari penuh sehingga mempelai wanita semakin sulit 

menemukan sepatu pernikahan yang dapat mendukungnya secara visual dan 

mencegah terjadinya masalah akibat sepatu pernikahannya, karena dalam 

melakukan pembelian sepatu pernikahan desain dan gaya masih menjadi faktor 

pendorong yang besar. 

Metatarsalgia yang disebabkan oleh sepatu, yaitu ruam atau radang pada 

bagian ball kaki, cenderung disebabkan oleh tekanan yang berlebihan pada daerah 

tersebut. Dengan saran dari dosen pembimbing Fashion Design 5, penulis terus 

melakukan penelitian dan eksplorasi teori mengenai metatarsalgia, mulai dari 

penyebab dan cara pencegahan. Setelah terus menggali teori-teori mengenai 

metatarsalgia, penulis mengetahui cara yang paling efektif untuk mencegah hal 

tersebut dalam penggunaan hak tinggi tanpa menghilangkan keindahan visual dari 

perancangan sepatu pernikahan. Metatarsalgia dapat dicegah dengan penambahan 

atribut-atribut yang seringkali tidak diperhatikan produsen sepatu pernikahan lain, 

yaitu dengan penggunaan cushion latex yang tebal untuk shock absord, pemilihan 

bahan yang lebih lentur, memperhatikan ukuran sepatu agar tidak terlalu sempit, 

juga tinggi lengkungan kaki yang rendah (low heels) dengan platform pada bagian 

depannya sehingga tekanan pada bagian metatarsal tidak terlalu keras. 
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Dari segi visual produk sepatu pernikahan, responden lebih menyukai 

sepatu dengan hak stilettos yang dilengkapi platform, bagian depan yang runcing, 

material kulit asli dan lace (bahan yang transparan), bentuk yang simpel dan 

klasik disertai hiasan yang tidak terlalu bercahaya, hiasan beading manik-manik 

atau bordir, warna putih atau beige, dan hak 7 cm. Selain memperhatikan hal di 

atas, dalam proses perancangan koleksi sepatu pernikahan hendaknya prinsip dan 

elemen desain diperhatikan untuk menghasilkan rancangan yang baik dalam 

pandangan konsumen. Penulis juga mendapatkan saran untuk memperhatikan 

pemilihan tema dan hiasan agar memiliki tradisi dan simbolisme dalam 

penggunaannya, yaitu bunga, untuk memberikan doa dan makna pada pernikahan 

tersebut. Bunga juga merupakan konsep yang luas dan mempunyai banyak variasi. 

Harga tidak terlalu dipermasalahkan dalam keputusan pembelian sepatu 

pernikahan selama aspek keindahan dan keamanan terpenuhi. Sebagian besar 

responden yang telah menikah membeli sepatu pernikahan mereka dengan harga 

di atas 1.500.000 rupiah dan sebagian besar responden juga bersedia untuk 

membeli sepatu pernikahan dengan harga di atas 1.500.000 rupiah. Dalam cara 

pembeliannya, meskipun wanita tidak ingin membeli sepatu pernikahan secara 

online, tetapi para mempelai wanita selalu melihat media sosial dalam mencari 

inspirasi pernikahan, seperti Instagram, Pinterest, dan Bridestory. Maka meskipun 

tidak melakukan penjualan online, sosial media sebuah brand sepatu pernikahan 

harus dikontrol sebaik mungkin sebagai alat marketing utama dalam dunia 

pernikahan. 


