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BAB I 

PENDAHULUAN 

2.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini 

dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974, 

bab 1 Pasal 1. Perkawinan disahkan dengan diadakannya acara pernikahan 

dan diharapkan bahwa pernikahan ini hanya sekali untuk seumur hidup. 

Maka dari itu acara pernikahan akan diadakan semewah mungkin dan ada 

juga yang memilih untuk mengadakan pesta sederhana. Kebanyakan orang 

zaman sekarang, lebih mengikuti trend dari luar negeri yang mengadakan 

pesta secara sederhana dan minimalis atau yang biasa disebut simple 

wedding party dibandingkan dengan yang megah atau yang disebut grand 

wedding party. Simple wedding party ini adalah acara pernikahan yang 

dilakukan lebih pribadi atau lebih intim dengan tamu undangan yang tidak 

terlalu banyak, hanya orang terdekatnya saja. Sedangkan grand wedding 

party adalah pesta pernikahan yang lebih megah dan mewah yang biasa 

dilakukan di dalam gedung ballroom.  

Pesta pernikahan ini merupakan pesta yang tidak terlupakan dan 

momen-momen paling bahagia dalam hidup setiap pasangan. Sebagai 
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seorang yang sedang berbahagia dan yang menjadi peran utama dalam 

acara pernikahan, maka seorang calon pengantin akan menginginkan 

dirinya secantik mungkin, salah satu faktornya adalah dengan memakai 

gaun pengantin yang tidak memperlihatkan kekurangan dari tubuhnya. 

Kebanyakan orang, salah dalam memilih baju pengantinnya dan 

kekurangan tubuhnya malah terlihat.  

Penampilan fisik seorang individu menjadi hal yang paling penting 

bagi sebagian besar orang dalam masyarakat. Sebagian besar perempuan 

memiliki pandangan tubuh yang negatif, salah satunya karena standarisasi 

tubuh ideal di masyarakat.  Bentuk tubuh yang ditampilkan di media 

massa memberikan ekspektasi tinggi terhadap tubuhnya sendiri. Visual 

tubuh ideal perempuan yang disebarkan melalui media massa seperti TV, 

internet, iklan dan lain-lain mempengaruhi bagaimana perempuan 

membandingkan tubuhnya dengan tubuh ideal. Salah satu contoh media 

massa yang paling berpengaruh adalah majalah mode. Sebagian besar 

perempuan mempunyai motivasi untuk mendapatkan informasi mengenai 

kecantikan, dan perawatan ketika membaca majalah mode. Iklan-iklan 

produk mode yang menampilkan model-model kurus dianggap memiliki 

salah satu bentuk tubuh ideal. (Tiara, 2013:1-2). Salah satu hal yang dapat 

mendukung bentuk tubuh dan kepercayaan diri seseorang adalah busana 

yang dikenakan, terutama saat mengadakan pesta pernikahan dimana 

seorang pengantin adalah salah satu peran utamanya. Pada saat 

merencanakan pernikahan, calon pengantin tentulah ingin terlihat cantik 
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dengan gaunnya. Maka dari itu brand Meilin Sposa menciptakan  gaun 

pengantin yang diharapkan dapat memanipulasi kekurangan bentuk tubuh 

wanita agar hari bahagia tersebut menjadi momen-momen yang tidak 

terlupakan.  

Dengan teknik memanipulasi desain sesuai bentuk tubuh, akan 

menyeimbangkan kekuarangan pada bentuk tubuh wanita dan menutupi 

hal yang kurang serasi seperti lengan yang besar atau leher yang pendek, 

dan masalah lainnya. Teknik memanipulasi ini dilakukan dengan 

mengembangkan desain dan menggunakan unsur garis  dan bentuk untuk  

beberapa kekurangan pada bentuk tubuh wanita. Desain dari brand Meilin 

Sposa akan menyesuaikan juga dengan tema dari konsep pernikahan 

outdoor atau indoor, namun karena trend pernikahan 2017/2018 ini adalah 

simple wedding party, dimana banyak sekali orang yang mengadakan 

penikahan di outdoor, maka brand Meilin Sposa membuat gaun yang lebih 

simple, klasik, namun tetap elegan. 

Pembuatan gaun yang khusus menyamarkan bentuk tubuh ini 

masih belum banyak di Surabaya karena kebanyakan desainer gaun 

pengantin hanya mengikuti trend desain dan tidak benar-benar fokus pada 

bentuk tubuh ideal calon pengantin. Menurut hasil observasi dan 

penelitian yang telah dilakukan, hampir seluruh desainer menciptakan 

gaun pengantin yaitu hanya ball gown atau gaun yang mewah-mewah dan 

terlihat megah dengan banyak detail pada setiap sudut. 
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2.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, dapat dirumushkan 

masalah dan mencari solusinya yaitu : 

Bagaimana merancang gaun pengantin dengan memanipulasi kekurangan 

bentuk tubuh wanita pada brand Meilin Sposa ? 

3.  TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Menciptakan desain fesyen untuk orang yang mengalami kesusahan 

saat mencari gaun pengantin karena bentuk tubuh 

b. Menciptakan desain fesyen yang mampu memanipulasi kekurangan 

bentuk tubuh 

c. Menciptakan beberapa macam siluet gaun pengantin 

d. Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand 

Meilin Sposa 

4.   SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari perancangan Tugas Akhir 

ini adalah gaun pengantin dengan desain produk yang memiliki teknik 

finishing dan detail yang bagus dan rapi, produk yang memiliki kualitas dan 

bahan yang premium tinggi, produk dapat mengatasi masalah yang 

ditemukan dalam masyarakat, dan dapat memenuhi target pasar. 
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5.   PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut:  

1. Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen. 

2. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu desain fesyen 

3. Memberikan solusi bagi calon pengantin yang lebih mengutamakan 

kenyamanan dan visual bentuk tubuhnya saat mengenakan wedding 

dress. 

4. Menciptakan desain fesyen yang bermanfaat bagi calon pengantin yang 

memiliki siulet bentuk tubuh kurang ideal. 

6.   ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Batasan Ilmu 

Perancangan yang dilakukan hanya berada dalam ruang 

lingkup ilmu fashion design dan fashion business. 

Batasan Material 

Batasan material yang digunakan pada perancangan ini 

menggunakan kain- kain sepert satin, tulle, brokat, duchess bridal, 

organsa, dan lain sebagainya. 
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Batasan Waktu 

Perancangan yang akan dilakukan terhitung dalam kurun 

waktu 6 bulan yaitu dari bulan September 2017 sampai dengan 

Februari 2018. 

Batasan Pasar 

a. Geografis 

Perancangan yang akan dilakukan  hanya berfokus 

untuk wanita yang bertempat tinggal di Indonesia terutama di 

kota-kota besar seperti kota Surabaya, Jakarta, dan Bali. 

b. Demografis 

Target market untuk perancangan yang akan dilakukan 

adalah untuk perempuan remaja akhir berusia 20 – 35 tahun 

yang bertempat tinggal di daerah perkotaan dengan tingkat 

pendidikan tinggi dan kelas sosial lower upper class dan upper 

middle class yang akan menikah. 

c. Psikografis 

Berdasarkan teori VALS, segmentasi pasar yang dituju 

adalah kelompok The Thinkers dan Achievers. Kelompok The 

Thinkers, merupakan konsumen yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi dan secara aktif mencari informasi 

dalam membuat keputusan, memiliki sumber daya tinggi. 

Thinkers bersifat dewasa, merasa puas, merasa nyaman, orang 

yang reflektif yang menghargai perintah, pengetahuan, dan 
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tanggung jawab. Kelompok ini juga menyukai produk yang 

tahan lama dan memiliki fungsi dan nilai. Kelompok The 

Thinkers ini terdiri dari 3 deskripsi psikologis, yaitu informed 

(selalu mendapatkan informasi), reflective (selalu berpikir 

sesuatu), dan content (bahagia). Kelompok Achievers, 

merupakan konsumen yang sukses dalam karir dan 

berorientasi. Mereka menghargai kesepakatan, prediktabilitas, 

dan stabilitas atas resiko, keintiman, dan penemuan diri. 

Achievers terdiri dari 3 deskripsi psikologis, yaitu goal 

oriented (bertujuan pada pencapaian), brand conscious (sadar 

terhadap merek), dan conventional (biasa / umum dianggap 

masyarakat). 

d. Behavioristik 

Perancangan ini ditujukkan kepada wanita yang 

memiliki pemikiran yang terbuka akan ide baru, perubahan 

sosial, bersifat dewasa, dan orang yang menyukai produk yang 

tahan lama dan memiliki fungsi dan nilai. 

7.   DIFINISI ISTILAH 

A-line : Siluet dengan rok yang sedikit melebar di bagian bawah 

menyebabkannya menyerupai huruf A yang dimulai dari pinggang yang 

kecil atau jika untuk atasan dimulai dari bahu. Desain A-line paling awal 

diciptakan oleh Christian Dior pada tahun 1950an. 
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Apple : Bentuk tubuh yang bulat, memiliki bagian dada, bahu, pinggang 

yang lebar, namun pinggul dan kaki kecil. 

Ball Gown : Gaun jenis ini memiliki bagian rok yang bervolume penuh, 

sehingga menciptakan siluet mewah. 

Basque Waist : Potongan di perpanjangan di bawah lingkar pinggang dan 

di tengah menciptakan bentuk V atau bulat. Pinggang basque bisa terlihat 

seperti korset atau korset, dan sangat ideal untuk tampilan putri. 

Crepe : Bahan yang ditenun silang polos dengan benang lewat sering, 

dapat berbunga-bunga atau polos. 

Hour glass : Bentuk tubuh ini memiliki bagian dada dan pinggul lebih 

lebar daripada pinggang. Pinggang bentuk tubuh ini cenderung kecil atau 

ramping. 

Inverted Triangle : Bentuk tubuh ini memiliki bahu yang lebih lebar 

dibandingkan pinggang dan panggulnya. 

Memanipulasi : /me·ma·ni·pu·la·si/ v 1 mengerjakan sesuatu dengan 

menggunakan tangan; 2 mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai 

sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki: pembicara yang 

pandai dapat - sidang sehingga semua hadirin diam terpukau; 3 berbuat 

curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dan sebagainya): ia 

dihukum karena – cek. 
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Mermaid : Siluet ini merupakan pengembangan desain dari siluet ramping 

yang telah kita bahas di atas. Gaun ini ramping pada bagian perut dan 

pinggul, lalu melebar mulai dari lutut hingga ke bawah. 

Pear : Bentuk tubuh bagian bawah (pinggul dan paha) lebih besar 

daripada bentuk tubuh bagian atas (dada dan pinggang). 

Rectangle : Bentuk tubuh ini memiliki lebar pinggang dan bahu yang 

nyaris sama dengan lebar pinggang maupun pinggul, dan tidak memiliki 

bentuk tubuh yang signifikan. 

Siluet : /si·lu·et/ /siluét/ n gambar bentuk menyeluruh secara blok, 

biasanya berwarna gelap. 
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8.   SISTEMATIKA PENULISAN 

Metode perancangan dilakukan berdasarkan penggalian informasi 

mengenai permasalahan yang ada dalam pemilihan gaun pengantin. Proses 

perancangan ini menggunakan tahapan dalam diagram berikut : 

	  

Tabel 1. Sistematika Perancangan 




