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BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Perancangan 

Pernikahan bagi banyak orang adalah momen sekali seumur hidup. Pada 

dasarnya pernikahan merupakan perayaan cinta antara seorang pria dengan 

seorang wanita, perayaan ini dilakukan dengan banyak prosesi, dimulai dari 

upacara pernikahan, hingga pemberkatan pernikahan sesuai keyakinan. Selain itu, 

ada juga ritual adat pernikahan yang harus dijalani setiap pasangan ketika 

menikah, ritual adat yang dijalankan berbeda-beda tergantung pada asal usul, 

suku, etnis, kebangsaan dan latar budaya dari kedua pengantin.  

Suku Tionghoa-Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal usul 

leluhurnya berasal dari Tiongkok (China). Dicatat dalam sejarah, awal mula 

kedatangan orang Tionghoa di Indonesia dikarenakan adanya perantau dari negeri 

China yang singgah ke Nusantara sebagai pedagang. Hingga saat ini, etnik 

Tionghoa yang tersebar di Indonesia terdiri dari beberapa yaitu Hokkien, Hakka / 

Khek, Teochew, Canton, dan Hainan (Christian, 2017).  

Meleburnya suku Tionghoa membawa dampak terhadap kebudayaan 

Indonesia, terlihat dalam kesenian, makanan, bahasa, dialek, agama, dan cara 

berpakaian. Cara berpakaian orang Tionghoa dulunya terlihat dalam 

kesehariannya memakai Hanfu, Samfoo, Mao Suit (Zhongshan), Tangzhuang, 

Tang Suit, Cheongsam & Changsan. Namun, di era modern seperti sekarang, 

pemakaian baju budaya tradisional mulai ditinggalkan untuk pemakaian sehari-

hari, busana tersebut hanya dipakai dalam beberapa acara khusus seperti festival 

perayaan imlek, pernikahan, dan pertunangan. Dalam adat pernikahan dan 

pertunangan, pemilihan busana merupakan salah satu hal yang penting karena 

tanpa disadari tersirat simbol, filosofi, mitologi dan makna-makna yang berkaitan 

dengan kepercayaan adat seperti pada motif dan warna (Giraldy Akbar, 2020). 

Karakter filosofis dan mitologis dari simbol, diinterpretasikan secara visual yang 

berisi harapan, preferensi, keinginan dan perilaku individu yang memakainya. 

Cerita budaya dan kepercaayaan filosofi adalah bagian dari kebudayaan Tionghoa 

yang harus dipertahankan dan dilestarikan kepada generasi muda agar kekayaan 
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budaya Tionghoa tidak luntur, melainkan menjadikan Indonesia lebih kaya 

dengan budaya dan kesenian bersejarah. 

Mengacu pada permasalahan terkait pandemi Covid-19 yang saat ini 

menimpa berbagai negara-negara dunia termasuk Indonesia, pelaksanaan 

pernikahan di masa new normal tetap diperbolehkan pemerintah asalkan 

mengikuti protokol kesehatan (Indonesia.go.id, 2020). Tren perayaan pesta 

pernikahan juga mengalami perubahan yang signifikan, dari pernikahan yang 

semula bersifat masif, ramai, dan mewah. Pernikahan pada masa pandemi 

mengutamakan perayaan kecil yang lebih intim dan privat yakni, microwedding.  

Oleh sebab permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka diciptakan 

suatu solusi busana yang berfokus pada perancangan gaun pernikahan multilook 

yang dapat dipakai untuk pernikahan mikro, serta mampu mengakomodasi 

beberapa rangkaian acara sekaligus, baik acara pemberkatan keagamaan, upacara 

penikahan adat Tionghoa, maupun acara pesta di masa new normal. Identitas 

desain ini mengutamakan siluet yang sederhana, klasik, namun modern dan 

transformable, juga detail aplikasi bordir yang bertemakan filosofi budaya 

Tionghoa dan teknik beadings sebagai ornamen. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang gaun microwedding multilook berbasis filosofi 

budaya adat Tionghoa dengan aplikasi teknik bordir dan beading ? 

1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang gaun microwedding multilook  berbasis filosofi budaya adat 

Tionghoa dengan aplikasi teknik bordir dan beading 

1.4. Batasan Perancangan  

1.4.1. Batasan Keilmuan 

Ilmu seni desain fesyen dengan ciri busana pengantin wanita dengan gaya 

elegan, klasik, feminim, dan glamor. 

1.4.2. Batasan Material 
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Material utama yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah kain bridal 

dan mikado. Kain bridal dan mikado memiliki karakteristik yang hampir sama 

yaitu keduanya halus, tidak menerawang, dan sedikit kaku untuk membentuk 

volume, perbedaan antara bridal dan mikado hanya terdapat pada gramasi dan 

tekstur kain. Selain dari bahan utama, material renda / lace juga digunakan untuk 

memberikan motif pada kain. Untuk bahan lapis, digunakan satin velvet serta 

tricot untuk membentuk konstruksi. 

1.4.3. Batasan Pasar 

Batasan pasar secara demografis dan geografis berfokus pada calon 

pangantin wanita dengan umur berkisar 25-35 tahun yang tinggal di kota besar 

seperti Medan, Surabaya, Jakarta degan status sosial menengah ke atas. Secara 

psikografis ditujukan kepada wanita achievers dan experiencers dari teori VALS 

dengan segmentasi konsumen pada tingkat pendidikan dan pendapatan tinggi dan 

ingin menuruti keinginannya sendiri. Pengalaman, apreasiasi budaya sebagai 

wujud ekspresi diri, dan kepuasan menjadi salah satu faktor penting sehingga 

cenderung membeli produk yang bermakna dalam hidup. 

1.4.4. Batasan Waktu 

Batasan waktu yang ditetapkan untuk pengerjaan proyek tugas akhir ini 

adalah 9 bulan dimulai dari bulan September 2020 – Juni 2021 

1.5. Tahapan Perancangan 

Tahap perancangan ini menggunakan teori design thinking menurut Institut 

Desain Hasso-Plattner di Stanford (d.school) dengan analisa 5 fase. Fase pertama 

adalah emphatise, fase pendekatan terhadap masalah berbusana pada pernikahan 

mikro di masa pandemi dengan observasi dan wawancara. Fase kedua define, 

proses indentifikasi masalah, keinginan, dan keperluan pasar yang bisa menjadi 

pertimbanan untuk busana pernikahan mikro. Fase ketiga ideate, 

mempertimbangkan ide unik, seperti nilai fungsional dan nilai budaya dari busana 

gaun pernikahan yang dirancang. Fase keempat prototype, dalam fase ini ide 

dieksekusi dengan merealisasikan produk yang berdasarkan tren, design brief, 
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serta evaluasi style yang banyak digemari dari hasil wawancara dan observasi 

dengan calon pengatin wanita. Fase kelima dan terakhir ada fase test, dalam fase 

ini, gaun yang terealisasi akan dievaluasi secara keseluruhan dari segi visual, 

material, kerapihan, dan keharmonisan warna hiasan bordir dengan gaun, untuk 

mendapatkan masukan dari perspektif calon target konsumen sebagai dasar 

penyempurnaan  

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data tugas akhir ini menggunakan metode penelitian ilmiah 

jenis Kualitatif dikarenakan target pasar yang cenderung lebih spesifik ke 

golongan tertentu. Menurut Yoni Ardianto (2019) dalam artikel Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia,  

“Metode Kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang 

mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat 

menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian 

kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku 

manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan 

manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut 

seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu 

yang bersangkutan.” 

1.6.1. Data Primer  

Dalam menjalankan metode Kualitatif dalam tugas akhir ini, ada beberapa 

cara yang dilakukan, yaitu : (a) melakukan wawancara kepada 6 orang expert dan 

12 orang extreme user, (b) observasi visual tentang pernikahan di saat pandemic, 

(c) tinjauan langsung ke pesta pernikahan mikro. Semua data hasil penggalian 

data tertera pada sub bab 1.7.11 halaman 12. 

1.6.2 Data Sekunder 

Studi Literatur 

Pengumpulan data dari jurnal, buku, artikel, berita tentang tren fesyen, gaya 

hidup, budaya dan pernikahan di masa pandemi. 

1.7. Tinjauan Data  

1.7.1. Busana gaun pernikahan 



 

 5 

Fesyen  mempunyai cakupan yang sangat luas untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan manusia dalam berbusana sebagai media ekspresi diri. Selain menjadi 

kebutuhan primer untuk berpakaian sehari-hari, busana fesyen tertentu juga dibuat 

khusus untuk memperingati atau merayakan acara tertentu, misalnya acara 

pernikahan. Busana pernikahan adalah busana yang dikenakan oleh mempelai 

pengantin pada pesta pernikahan (Janah & Maeliah, 2020). Busana pernikahan 

merupakan suatu objek yang sangat penting dipersiapkan dalam pernikahan, 

karena nantinya akan dipakai pada hari yang istimewa bagi mempelai pengantin, 

dan kemungkinan hanya akan dipakai sekali seumur hidup. 

1.7.1.1. Busana Pengantin Barat dan Adat Tradisional 

Di Indonesia, gaya pemakaiaan baju pengantin biasanya dibagi menjadi 

dua, yaitu, gaya busana pengantin untuk acara pernikahan adat dan gaya busana 

pengantin barat yang menjadi standar acara formal. Busana gaun pengantin barat 

didominasi dengan pengunaan kain polos atau bermotif seperti lace berwarna 

putih, dipakai untuk acara resepsi dan dilengkapi dengan kerudung kepala (veil) 

putih untuk pemberkatan (Janah & Maeliah, 2020). Sedangkan busana pengantin 

adat cenderung lebih berwarna, disesuaikan dengan tema adat, memiliki ciri khas 

jenis pakaian pernikahan tersendiri seperti Cheongsam pada adat Tionghoa. 

Busana pengantin juga menjadi objek yang sangat personawi bagi setiap calon 

pengantin wanita. Oleh karena itu, pembuatannya banyak disesuaikan dengan 

karakter, sifat dan gaya preferensi individual dari pengantin. 

 

Gambar 1. 1 Busana Pengantin Adat Tradisional 

Sumber : (Times & Revitasari, 2020) 

 

1.7.2. Microwedding  
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Berdasarkan pengamatan peneliti, pernikahan mikro adalah jenis perayaan 

pernikahan yang bersifat kecil, sederhana dan privat. Pernikahan mikro lebih 

mengutamakan kualitas acara diatas kuantitas tamu undangan, acara perayaan 

tersebut  menekankan pada terciptanya suasana kekeluargaan yang hangat dan 

atmosfir yang penuh cinta dari mempelai dan kedua keluarga yang ingin 

dipersatukan. Saat ini, di tengah pandemi, jenis pernikahan mikro sangat digemari 

dan sedang menjadi tren (Gracia, 2020). Pemerintah mengizinkan pelaksanaan 

acara pernikahan di masa pandemi, akan tetapi pelaksanaanya tetap  wajib 

mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah, yakni pembatasan sosial, 

penggunaan masker, batasan jumlah tamu dan penyediaan pos untuk mencuci 

tangan. Rangkaian acara pernikahan mikro juga tetap dilaksanakan secara lengkap 

yaitu dari pemberkatan keagamaan, acara tradisi adat budaya, hingga perjamuan 

makan. 

 

Gambar 1. 2 Pernikahan Mikro 

Sumber : (Sottero, 2020) 

 

1.7.3. Multilook 

Dari segi perancangan, multilook merupakan ide gaya berbusana yang 

dapat berubah dari tampilan satu ke tampilan modifikasi lainnya. Fungsi dari 

value multilook ini adalah untuk mempermudah para pengantin wanita untuk 

memperoleh penampilan berbusana yang variatif dari satu basis pakaian utama 

yang sama, sehingga dalam penggunaannya tidak monoton dan dapat disesuaikan 

dengan kegiatan acara pernikahan. Ide konsep dari pakaian multilook ini adalah 
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untuk menjadi busana pengantin wanita yang dapat mengakomodasi beberapa 

rangkaian acara sekaligus, meliputi acara pemberkatan keagamaan, acara tradisi 

teapai adat Tionghoa, dan resepsi perjamuan.  

 

Gambar 1. 3 Ilustrasi Transformasi 

Sumber : (Wedding, 2020) 

 

1.7.4. Filosofi budaya adat Tionghoa  

Budaya adat Tionghoa adalah salah satu budaya dengan peradaban tertua 

di dunia menurut sejarah (Agung S, 2007). Dalam sejarah, tercatat dimulai adanya 

penulisan sejarah Tiongkok adalah pada masa kekuasaan Dinasti Shang 1750-

1045 SM. Pada saat itu juga tulisan aksara, sastra, budaya dan filsafat Cina 

berkembang, hingga saat ini, penyebaran budaya yang dilakukan sangat luas 

terutama di negara-negara wilayah Asia. Budaya yang dihasilkan sangat kental 

sehingga tetap bertahan meskipun sudah melalui beberapa tahapan asimilasi. 

Tradisi perayaan, sastra, filosofi dan kepercayaan merupakan hasil dari 

kebudayaan yang dominan diturunkan.  

1.7.5. Tradisi Perayaan Menjelang Pernikahan 

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada etnis Tionghoa, tradisi perayaan 

menjelang atau ketika pernikahan yang diadopsi hingga sekarang adalah tradisi 

Ding Qin, Ding Hun, Sang Jit, serta Tea Pai. Ding Qin adalah acara lamaran dari 

pihak mempelai pria kepada calon pasangannya, meminta restu, dan menentukan 

tanggal pernikahan. Ding Hun, adalah acara pertunangan menurut tradisi adat 

Tionghua, ditandai dengan pertukaran cincin yang menandakan keseriusan kedua 
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mempelai, dan pertemuan kedua keluarga besar. Sang Jit adalah acara seserahan 

berupa pertukaran baki –baki antar keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. 

Teapai, adalah acara perjamuan minum teh untuk orang tua beserta anggota 

keluarga yang dituakan dan sudah menikah seperti nenek, paman, bibi, kakak, dsb 

(Dewiyanto & Azeharie, 2019). Pemberian dan penyajian teh diartikan sebagai 

penghormatan kepada keluarga yang lebih senior, dan sebagai ganti atas 

pelayanannya mempelai akan diberikan hadiah berupa perhiasan emas atau 

angpao sebagai restu dan doa. 

1.7.6. Filosofi Karakter Warna, Elemen dan Hewan 

Dalam prosesi acara budaya, seringkali orang Tionghoa mempercayai 

filosofi angka, penanggalan, jam, hari baik, shio, fengshui, warna keberuntungan 

dan juga karakter simbolis yang mendatangkan kebaikan. Kemudian, dasar 

filosofi dari warna dan karakter hewan yang memiliki makna dalam tradisi budaya 

Tionghoa diambil dari filosofi lima elemen : kayu 木 mù, tanah 土 tǔ , air 水 shuǐ, 

api 火 huǒ, dan logam 金 jīn (Mulyono & Thamrin, 2008).  

Merah dari elemen api diyakini mendatangkan kebahagiaan dan 

menangkal kejahatan, merah identik dengan burung phoenix, hewan mitologi Cina 

yang hanya datang saat ada sesuatu yang berharga dan dapat melawan kuasa 

kejahatan.  

Warna kuning dan emas cerminan elemen tanah mengartikan 

keseimbangan, kesetiaan, dan keagungan, pepatah mengatakan kuning 

menghasilkan yin dan yang, banyak digunakan untuk pakaian kaisar pada zaman 

dinasti. Kuning dan emas identik dengan karakter naga, yang dianggap sebagai 

simbol berkat dan anugerah (Hawley & Seyssel-Hawley, 1971), karakter ini hanya 

digunakan untuk orang hebat dan besar saat dinasti kerajaan.  

Hijau, dari elemen kayu, warna yang melambangkan pertanian, memiliki 

arti kehidupan, keindahan, dan perdamaian. Karakter hewan dari warna ini adalah 

kura-kura, melambangkan keberlanjutan pemikiran tentang bumi yang datar dan 

langit yang bulat. 

Filosofi warna biru dari elemen air mencerminkan penyembuhan, harapan, 

dan perlindungan, bersumber dari makna kepercayaan. Karakter simbolis biru 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9C%A8
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%9C%9F
https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B0%B4
https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%81%AB
https://en.wiktionary.org/wiki/%E9%87%91
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adalah langit dan surga, yang berarti keabadian, kesabaran, kedamaian secara 

spiritual. 

Warna putih dalam budaya Tionghoa mewakili elemen logam memiliki 

makna kesucian dan kepolosan, simbolis dari warna putih adalah rusa dan bangau 

putih. Rusa melambangkan keabadian dan kesucian dari dunia cemar. Bangau 

putih bermakna kesetiaan karena sifatnya yang monogamy. 

Budaya Tionghoa yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu 

mengandung aspek simbolisasi yang penuh makna dalam kehidupan ("RAGAM 

HIAS DAN WARNA SEBAGAI SIMBOL DALAM ARSITEKTUR CINA", 

2021). Hasil kebudayaan ini dapat ditemui dalam bentuk ukiran pada artefak dan 

bangunan berupa candi dan kuil. Ragam hias yang digunakan sebagai simbolis 

yang mengandung makna dan filosofi pada umumnya dibagi dalam beberapa 

kategori yaitu kategori fauna (hewan), kategori flora (bunga), kategori alam, dan 

kategori geometri. Adapun beberapa simbolis ragam hias yang berhubungan 

dengan makna cinta dan pernikahan adalah: 

a. Naga, seringkali diagungkan dalam kepercayaan budaya Tionghoa karena 

dianggap membawa rejeki , kebaikan dan kebenaran, sehingga tarian naga 

seringkali ditampilkan pada hari perayaan imlek dan upacara perayaan.  

Karakter naga juga seringkali dikaitkan dengan warna emas dan kekuatan 

bola api, karakter naga melambangkan kebenaran, keberuntungan, 

kemakmuran dan  kekuatan bagi pasangan. 

 

Gambar 1. 4 Ragam Motif Naga 

Sumber : Halim (2020) 
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b. Naga dan Pheonix, kedua hewan mitologi ini sering disandingkan dengan 

sebagai pasangan yang sepadan. Burung Phoenix dianggap sebagai 

makhluk yang paling dihormati oleh karena keindahannya dan hanya akan 

datang kepada seseorang apabila orang tersebut dianggap layak. Filosofi 

ini menggambarkan phoenix sebagai pengantin wanita, dan pasangannya 

adalah naga, hewan mitologi paling agung, sebagai pengantin pria. Pada 

zaman dahulu, kepercayaan ini juga diterapkan dalam kehidupan kerajaan, 

dimana naga banyak digunakan pada pakaian raja dan phoenix sebagai 

lambang permaisuri. 

 

 

Gambar 1. 5 Ragam Motif Phoenix dan Naga 

Sumber : Halim (2020) 

c. Burung bangau, hewan ini dianggap sebagai simbol kesetiaan, keabadian 

dari cinta yang tulus. Burung bangau seringkali dapat ditemui dalam 

bentuk sepasang apabila ditemukan dalam lukisan maupun artefak 

kebudayaan Tionghoa. Lambang ini merepresentasikan kehidupan 

romansa pada bangau yang bersifat monogami, yaitu hanya setia kepada 

satu pasangan seumur hidup. 
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Gambar 1. 6 Ragam Motif Bangau 

Sumber : Halim (2020) 

 

d. Bunga Mei Hua, nama lain dari bunga ini adalah Plum Blossom. Bunga 

Mei Hua adalah bunga kebangsaan negara Tiongkok. Bunga ini 

melambangkan musim baru atau dalam pernikahan dianggap sebagai 

lembaran kehidupan baru. Bunga ini juga bermakna harapan baru dan 

mengibaratkan pertumbungan hubungan yang selalu dipelihara sejak dari 

tunas hingga menjadi mekar dan indah. 

 

 

Gambar 1. 7 Ragam Motif Plum Blossom  

Sumber : Halim (2020) 

 

e. Ragam motif alam, banyak ditemukan dalam hasil lukisan seniman 

Tionghoa. Nuansa alam yang banyak digambarkan dalam lukisan adalah 

nuansa pegunungan di tepi sungai yang tenang dan ditumbuhi peophonan 

serta burung kecil yang berterbangan. Nuansa ini menggambarkan 
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kehidupan rumah tangga yang menyerupai perjalanan dan petualangan 

melewati gunung dan sungai, tetapi tetap terjaga kelestariannya sehingga 

terlihat harmonis, indah, dan menenangkan. 

 

 

Gambar 1. 8 Ragam Motif Pemandangan 

Sumber : Halim (2020) 

 

f. Geometris, bentuk geometris yang terbuat dari garis-garis yang saling 

berhubungan dan membentuk gambaran pola adalah ciri khas motif oriental khas 

Tionghoa. Motif ini sering dijumpai pada jendela, pintu, tangga, dan bahkan 

perabot rumah tangga. Motif ini bermakna keindahan dibalik sebuah kerumitan. 

Untuk membentuk karya seni yang bernilai, perancangan motif ini harus diulang 

secara konsisten untuk membentuk pola geometris yang indah. Dalam kaitannya 

dengan hubungan pernikahan, bentuk ini menyerupai tulisan aksara yang ditulis  

berulang seperti tulisan aksara shuang xi yang bermakna double happiness. 

 

 

Gambar 1. 9 Tulisan Aksara Shuang Xi 

Sumber : Halim (2020) 
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Gambar 1. 10 Ragam Motif Geometris 

Sumber : Halim (2020) 

 

1.7.7. Teknik bordir 

Bordir secara umum dapat diartikan sebagai seni menyulam benang pada 

media kain untuk membentuk suatu bentuk hiasan. Menurut artikel dari 

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, selain difungsikan sebagai hiasan, 

pada zaman dulu, bordir merupakan kesenian hasil kebudayaan yang dijadikan 

simbol status dan kekayaan seseorang. Warisan kesenian budaya ini dapat 

ditemukan dalam penemuan barang fosil yang ada di, Persia, India, Cina, Jepang, 

Byzantium, dan di wilayah Eropa pada abad pertengahan (Yulianie,2020).  

Teknik bordir yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah jenis bordir 

mesin listrik, pengerjaan bordir mesin listrik sangat bergantung pada keahlian 

pengrajin bordir. Langkah gerakan tangan pengrajin bordir menentukan 

keterampilannya, semakin tinggi keterampilannya, hasil bordir akan semakin 

bagus, halus, dan rapi. Hasil akhir dari bordir dari proyek akhir ini akan berupa 

bentuk gambar karakter simbolis Tionghua berupa burung; seperti burung merak, 

burung phoenix, burung bangau, burung pipit; naga; kuda; rusa dan bunga mei 

hua. Adapun teknik yang umumnya dapat dihasilkan oleh mesin bordir listrik 

adalah teknik Zigzag, dinamakan teknik zigzag karena mesin mengisi jahitan 

dengan pola zigzag secara berulang. Teknik ini dapat digunakan untuk 
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membentuk berbagai gambar yang lebih kompleks dan mengisi bentuk bagian 

dalam dari bordir. 

 

Gambar 1. 11 Teknik Bordir Zigzag 

Sumber : (Youtube Craft, 2018) 

 

1.7.8. Teknik beadings 

Teknik beadings dikenal juga dengan nama bourci atau payet dalam 

bahasa Indonesia (Winarsih, 2015). Beadings adalah teknik mendekorasi yang 

diketahui sudah ada sejak lama dan diterapkan pada pakaian- pakaian bangsawan 

pada zaman dahulu kala, hasil kesenian ini dapat ditemui dalam produk fesyen 

bersejarah dari negara Prancis, Arab Saudi, India, dan Thailand. Berdasarkan 

bahan, payet dan manik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu berbahan payet 

dan manik alam, seperti; mutiara, kerang, kayu, dan biji-bijian; serta payet dan 

manik buatan dari bahan plastik, kaca dan logam. Dengan adanya teknik 

beadings, busana akan terlihat lebih mewah dan bernilai. Adapun jenis payet dan 

manik yang akan digunakan dalam proyek tugas akhir ini adalah kombinasi 

mutiara, payet pasir, dan payet Kristal. serta pola teknik payet yang akan 

diaplikasikan adalah pola tabur, pola jelujur, pola rantai, pola bunga dan pola 

daun. 

 

Gambar 1. 12 Payet Mutiara , Pasir, dan Kristal 
Sumber : ("7 Jenis Payet Yang Biasa Dipakai Untuk Menghias Pakaian", 2017) 
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Gambar 1. 13 Teknik Payet Tabur, Rantai , Bunga  dan Daun 

Sumber : ("Cara Mudah Memasang Payet Untuk Membentuk Pola Hias Yang Cantik dan 

Menarik", 2019) 

 

1.7.9. Elemen dan prinsip desain 

Dalam desain, elemen dan prinsip desain adalah kerangka penting dalam 

pembuatan dasar perancangan ("Modul Desain Busana", 2007). Untuk 

perancangan gaun microwedding multilook, elemen dan prinsip yang perlu 

diperhatikan khusus adalah : 

Bentuk, simbol direpresentasikan dalam bentuk visual yang mewakili 

bentuk benda secara sederhana, dapat dipahami secara umum sebagai lambang 

untuk menggambarkan suatu bentuk benda nyata. 

Warna, terdiri dari spektrum cahaya tertentu, digunakan untuk menambah 

aspek keindahan, juga berfungsi sebagai aspek diferensiasi untuk membedakan 

satu objek dengan lainnya.  

Harmoni,  kunci agar desain yang diciptakan terlihat estetik. Harmoni 

merupakan keselarasan dan kesesuaian yang terbentuk dari keseluruhan aspek 

komponen desain.  

Kesatuan, fungsi kesatuan dalam proses desain adalah menciptakan 

konsistensi. Prinsip kesatuan dalam proyek ini dapat dilihat dari paduan 

perancangan dengan konsep pernikahan microwedding 

Point of Interest, merupakan aksentuasi terlihat dari komponen desain 

yang multi fungsi, serta penempatan detail aplikasi teknik beadings yang 

memperindah bordir karakter filosofi Tionghoa sebagai ornamen budaya pada 

gaun yang menarik perhatian dan mendukung penampilan oriental.  

1.7.10. Tren Desain 



 

 16 

   

Gambar 1. 14 Tren Warna Penikahan 

Sumber : WGSN (2020) 

 

Tren desain yang mendasari perancangan busana pengantin mikro ini 

adalah tren palet warna, tren siluet baju pernikahan, serta tren material. Warna 

untuk busana pernikahan yang akan tren adalah warna klasik earthy tones yang 

terdiri dari warna white, pearl, champagne, nude, dusty rose, lightgray, gold, 

sebagai warna dasar. Sedangkan untuk kombinasi palet warna kontras yang 

sedang tren adalah warna jewel tones yakni marigold, ruby, sapphire, emerald, 

dan amethyst (WGSN,2020).  

Selain berfokus pada warna material, penggunaan warna juga dapat 

diekspresikan melalui ornamen aplikasi bordir, applique dan berbagai hiasan 

seperti sabuk, kancing, serta payet sebagai pemanis (Hopkins, 2010). Komposisi 

keharmonisan warna sangat penting untuk diperhatikan. 

 

Gambar 1. 15 Tren Siluet Gaun Mikro 

Sumber : (Sottero, 2020) 

Untuk desain siluet gaun, tren yang banyak diminati untuk pernikahan 

microwedding adalah, siluet kecil, sederhana, potongan klasik, desain lengan yang 
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mengembang, dan rok mermaid, narrow a-line, sheath, dan empire dengan ukuran 

volume normal yang tidak terlalu berlebihan untuk pesta yang kecil. Selain itu, 

ada tren material, bahan yang digunakan dalam busana pernikahan adalah kain 

dengan sifat jatuh dan lembut yaitu satin, maxmara, ducess, dan taffeta. Untuk 

kain dengan sifat menerawang ada kain tile, zetnet dan organza. ("Gaun Pengantin 

yang Akan Tren di Tahun 2021 - idewedding", 2020) 

1.7.11. Hasil Kesimpulan Penggalian Data 

6 Experts (2 Fashion Designer, Wedding Stylist, Wedding Organizer, Bordir 

Artisan,  dan Chinese Calligrapher) 

Kesimpulan yang diambil dari wawancara dengan para experts adalah 

kebanyakan dari klien calon pengantin mengadopsi tren pernikahan mikro di masa 

pandemi, sehingga acara menjadi lebih kecil. Gaun pernikahan mikro yang 

sederhana sangat baik ditambahkan dengan unsur budaya dan konsep multi dress 

karena dapat mengangkat dan memberi tambahan value pada konsep busana yang 

sederhana. Dari segi styling dan bordir, penempatan motif dan pemilihan warna 

harus harmonis dan modern sehingga tidak berkesan kuno. Motif burung dan 

pemandangan memiliki nilai filosofi tersendiri yang diangkat dari hasil karya seni 

lukisan Tionghoa pada masa lalu, seperti burung melambangkan kicauan yang 

harmonis antar pasangan dan bunga melambangkan pertumbuhan keluarga, selain 

lukisan, filosofi dapat diambil dari puisi dan pepatah Tionghoa tentang pernikahan 

yang terkenal. 

12 Exteme users (bride-to-be) 
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Gambar 1. 16 Hasil Preferensi Extreme Users 

Sumber : Halim (2020) 

 

Gaya berbusana saat hari pernikahan yang diminati oleh para calon 

pengantin wanita berimbang antara gaya classic modest dan elegant sexy. Image 

yang ingin diperlihatkan oleh para calon pengantin wanita adalah penampilan 

menyerupai goddess / dewi. Pemilihan siluet dan potongan gaun yang diminati 

oleh calon pengantin wanita adalah potongan gaun yang fitted dengan jenis 

panjang chapel untuk membentuk lekuk tubuh dengan siluet kecil. Kemudian, 

bagian tubuh yang disenangi adalah bagian leher, bahu, dan punggung. Para calon 

pengantin wanita menilai bagian tersebut adalah sisi yang menarik dan merasa 

percaya diri menonjolkan bagian tersebut saat mengenakan busana pernikahan. 

Bagian leher, bahu dan punggung dapat menunjukkan kesan  anggun dan sexy, 

tetapi tidak terlalu berlebihan atau vulgar.  
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Dalam pemilihan volume gaun pengantin, pilihan yang menjadi preferensi 

adalah volume airy, kecil, dan ringan. Selanjutnya dalam pemilihan warna, 

kebanyakan suara dari calon pengantin wanita menetapkan pilihan kepada warna 

dengan komposisi warna earthy, warna netral yang lebih mencerminkan 

penampilan elegant dan manis serta komposisi peletakan motif bersifat partial, 

untuk menghindari gaun terlihat kuno dan terlalu dinasti. Jenis karakter filosofi 

yang disukai oleh para calon pengantin wanita untuk ditempatkan pada gaun 

pernikahan adalah motif bunga serta motif burung bangau, phoenix, dan merak. 

Selain dari pilihan preferensi, menurut para calon pengantin wanita yang 

diwawancarai, budget yang dipersiapkan untuk membuat gaun pernikahan 

berkisar dari harga 8 sampai 10 juta, serta daftar susunan prioritas para calon 

pengantin wanita dalam memesan gaun tersusun dimulai dari harga – desain – 

bahan – brand.  

1.8. Perancangan 

1.8.1. Design Brief 

 

Gambar 1. 17 Design Brief 

Sumber : Halim (2020) 

 

a. Project Summary 

Sejak pandemi virus Covid-19 menyerang berbagai negara di seluruh 

dunia, sangat banyak perubahan yang terjadi dan harus dihadapi oleh masyarakat, 
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salah satunya adalah perubahan gaya hidup yang mengharuskan masyarakat untuk 

secara konsisten meningkatkan kesadaran diri akan kebersihan dan menjaga jarak. 

Akan tetapi, beberapa kejadian dalam hidup akan tetap berlangsung, seperti acara 

pernikahan. Sehingga solusi yang dinilai paling baik untuk keadaan sekarang 

adalah dengan menyelenggarakan pernikahan mikro dan intim. Perancangan 

proyek tugas akhir ini dapat memberikan solusi kepada pasangan yang ingin 

menikah dengan acara yang kecil dan minimalis, pakaian gaun pengantin wanita 

transformable dan multilook serta dapat mengakomodasi acara resepsi & adat 

Tionghoa sangat cocok digunakan untuk konsep microwedding yang sedang tren. 

b. Overview 

Koleksi perancangan yang dihasilkan adalah jenis busana ready to wear 

deluxe, berupa gaun pernikahan untuk pernikahan mikro yang  memanfaatkan 

value multilook serta elemen budaya sebagai identitas dari perancangan. 

c. Purpose 

Merancang gaun microwedding multilook berbasis filosofi budaya adat 

Tionghoa dengan aplikasi teknik bordir dan beading. 

d. Target Market 

Orientasi target pasar tertuju pada calon pengantin wanita keturunan 

Tionghoa yang akan menikah dan mengikuti tren pernikahan mikro dan 

minimalis. 

1. Demografis: wanita dewasa, calon pengantin wanita, berusia 25-35 

tahun, dengan status sosial menengah keatas. 

2. Geografis: para pengantin wanita yang tinggal di kota besar seperti 

Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali. 

3. Psikografis: dalam penerapan teori Vals secara psikografis, target 

pasar berada pada kategori Achievers dan Experiencers. 

e. Competitor 

Ada beberapa kompetitor brand desainer yang bergerak dalam bidang 

busana pernikahan. Sosok designer yang menjadi inspirasi adalah desainer 

Cynthia Tan, Stella Shen, dan Ivysie Atelier. Ketiga desainer tersebut membuat 
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rancangan busana pernikahan untuk pengantin, namun dari segi harga dan target 

market memiliki tingkat yang berbeda. Cynthia Tan memiliki orientasi target 

market kelas atas dengan desain feminim dan mewah dengan penuh beadings. 

Stella Shen menargetkan masyarakat menengah dengan sentuhan desain yang 

fairytale dengan teknik bordir dan payet. Serta Ivysie Atelier yang dari segi harga 

cukup terjangkau berfokus pada gaun pra nikah dan pernikahan minimalis. 

1.8.2. Moodboard 

 

Gambar 1. 18 Moodboard 

Sumber : Halim (2020) 

 

Koleksi perancangan tugas akhir ini dinamakan La Chinoiserie. 

Chinoiserie diambil dari bahasa Prancis yang berarti Tionghoa dalam bahasa 

Indonesia. Moodboard ini disusun atas dasar inspirasi yang menjadi kunci desain, 

diantaranya adalah motif alam seperti bunga, burung, lace, embroidery, beads, 

narrow silhouette, serta pilihan warna yang akan dipakai dalam koleksi. 

1.8.3. Desain dan Ilustrasi 

Pada tahap ini, desain yang telah tepilih oleh dosen dibuat menjadi 

ilustrasi yang lebih detail dan berwarna. Proses ini menjadikan tampilan gambar 

lebih rapid dan lebih proporsional. 



 

 22 

        

        

Gambar 1. 19 Illustrasi Desain 

Sumber : Halim (2020) 

 

1.8.4. Eksplorasi Desain 

Eksplorasi desain adalah tahapan lanjutan, dimana ide untuk ornament 

motif budaya Tionghoa diekplorasi lebih lagi untuk menghasilkan gambar motif 

yang lebih mendetail. 

 

Gambar 1. 20 Eksplorasi Desain Motif Bingkai Oriental, Bunga dan Bangau 

Sumber : Halim (2020) 

 

Protoype adalah tahapan percobaan pembuatan, di tahap ini desain 

diproduksi dengan alternatif kain blacu dan kain tile untuk melihat kesatuan 

konstruksi (gambar 1.14), struktur dan volume dari pola yang telah dibuat. Serta 
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pemilihan warna benang dan percobaan bordir untuk ornament motif 

(gambar1.15). 

 

Gambar 1. 21 Pembuatan Konstruksi Prototype Dengan Blacu 

Sumber : Halim (2020) 

 

 

Gambar 1. 22 Hasil Prototype Bordir Motif Bangau 

Sumber : Halim (2020) 

     

 

Gambar 1. 23 Hasil Akhir Busana Pengantin Desain Pertama 

Sumber : Halim (2020) 
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Gambar 1. 24 Hasil Akhir Busana Pengantin Dengan Outer 

Sumber : Halim (2020) 

 

1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Kesimpulan  

Hasil dari perancangan proyek akhir ini bertujuan menjadi solusi 

berbusana bagi calon pengantin wanita Tionghoa yang akan menikah dengan 

mengadopsi tren microwedding. Nilai busana yang transformable dan memiliki 

elemen budaya Tionghoa diharapkan dapat menjadi solusi yang praktis bagi 

bride-to-be untuk berbusana sesuai dengan rangkaian acara 

Feedback  

Pendapat dari dosen pembimbing sangat baik, produk sudah direalisasikan 

dengan baik dari segi desain, jahitan, bordir, dan hasil akhir keseluruhan terlihat 

rapi dan sesuai dengan inti konsep busana mikro yang mengandung elemen 

budaya Tionghoa. Namun dalam pengerjaan, sebaiknya dimulai dengan 

mengerjakan bordir karena proses memakan waktu yang lama termasuk sampling 

gambar dan warna. 

 

 


