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BAB III. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan 

Pernikahan adalah salah satu momen hidup yang penting dan istimewa 

bagi sebagian besar orang. Pernikahan sendiri diartikan sebagai bentuk perayaan 

cinta dari kedua mempelai pengantin yang saling mencintai dan ingin disatukan 

dalam sebuah ikatan. Pernikahan tidak hanya sebatas mengikat hubungan kedua 

mempelai pengantin, namun juga mempersatukan keluarga dari kedua belah 

pihak. Dalam pelaksanaannya, upacara pernikahan dilakukan secara berbeda di 

berbagai belahan dunia, hal ini dipengaruhi juga oleh faktor geografis, agama, 

budaya, adat istiadat, suku, dan etnis dari seseorang. Sejak negara-negara dunia 

menghadapi adanya pandemi virus covid-19, kehidupan masyarakat memasuki era 

new normal. Pandemi virus covid-19 ternyata membawa dampak perubahan yang 

signifikan dalam mengubah gaya hidup manusia. Perayaan pernikahan yang 

semula besar berubah menjadi tren pernikahan mikro yang lebih intim dan privat 

dengan semangat tradisi pernikahan adat. Dalam pernikahan etnis Tionghoa, 

pernikahan pada umumnya dilakukan dalam 3 rangkaian acara yaitu acara 

pemberkatan sesuai keyakinan, upacara pernikahan adat Tionghua Tea Pai, serta 

acara resepsi bagi tamu undangan.  

Namun, dikarenakan oleh pandemi, banyak penyesuaian yang terjadi dalam 

konsep pernikahan mikro, seperti lokasi acara yang luas, dengan batasan jumlah 

tamu sedikit, waktu pelaksanaan acara yang lebih singkat, serta penyesuaian 

busana pengantin yang lebih sederhana karena acara bersifat kecil. Melihat 

banyak hal yang saling berkaitan dan melatar belakangi masalah ini, dengan 

metode penelitian design thinking, ditemukan adanya peluang menciptakan 

busana pernikahan wanita untuk pernikahan mikro. Penelitian kemudian 

dilanjutkan dengan penggalian data primer secara kualitatif kepada 6 experts dan 

12 extreme users dengan tahapan wawancara, dan penggalian data sekunder 

dengan studi literature berupa buku, jurnal, dan website. Setelah melewati 

keseluruhan proses perancangan, kesimpulan penelitian yang didapatkan dari 

proyek ini adalah, kebanyakan calon pengantin wanita Tionghoa tetap akan 

melangsungkan pernikahan di masa pandemi, dengan  mengusung tren pernikahan 
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mikro dengan tema yang minimalis serta konsep upacara beradat Tionghoa. 

Prioritas pernikahan mikro berorientasi pada kualitas waktu diatas kuantitas tamu, 

hal ini menyebabkan, penyesuaian pakaian dengan rangkaian acara dan 

kenyamanan menjadi salah satu faktor yang penting diperhatikan. Oleh karena itu, 

ide perancangan busana gaun pengantin wanita yang transformable, multilook 

yang dapat memudahkan pengantin wanita untuk berbusana sesuai rangkaian 

acara, desain multilook yang fungsional dan transformable dapat di lepas-pasang 

sesuai kebutuhan dan juga preferensi pengantin wanita. Basis gaun modern dapat 

dipakai untuk acara resepsi pernikahan, jika digabungkan dengan veil panjang 

atau outer skirt busana dapat digunakan untuk acara pemberkatan, kemudian gaun 

juga dapat dipadukan dengan outer cheongsam bermotif bordir oriental jika ingin 

dipakai untuk upacara pernikahan adat Tionghoa serta mengandung nilai filosofi, 

diharapkan dapat mengakomodasi upacara perayaan pernikahan, acara resepsi dan 

juga upacara adat Tionghoa. Produk hasil akhir perancangan yang dihasilkan 

berupa 3 gaun pernikahan modern yang bersiluet mikro, serta 3 outer cheongsam 

dengan bertema motif filosofi Tionghoa. Busana pernikahan ini dapat dipakai 

dengan atau tanpa outer, sehingga memberikan nuansa penggabungan nuansa 

modern dan oriental dalam 1 set pakaian.  

3.2. Saran 

Perancangan produk ini memiliki banyak kegunaan bagi pemakainya yaitu 

calon pengantin wanita yang akan menikah dengan konsep pernikahan mikro. 

Perancangan busana pernikahan dibuat mengikuti tren fesyen pernikahan  yaitu 

permainan warna earthy dan pastel, serta siluet mikro, volume yang airy dan 

bergaya minimalis. Dengan adanya perancangan ini, diharapkan dapat membantu 

para calon pengantin wanita untuk menentukan pilihan busana yang indah, 

nyaman, dan praktis untuk hari pernikahan. Bagi para calon pengantin, budget 

pengeluaran biaya untuk busana pernikahan juga akan menjadi lebih hemat karena 

modifikasi tampilan multilook dapat memberikan kesan tampilan yang berbeda 

tanpa harus memesan 3 gaun pengantin yang berbeda. 

Agar produk dapat menjangkau sasaran target yang lebih luas kedepannya, 

brand Giovanni Lexandrosth akan secara konsisten membuat koleksi baru untuk 



 

 53 

mempertahankan produktivitas brand melalui campaign, melakukan strategi 

pemasaran secara online pada platform sosial media instagram, serta ikut aktif 

berpatisipasi dalam pemotretan kolaborasi, wedding expo dan wedding fashion 

show meningkatkan brand awareness serta menjangkau market yang berkunjung 

ke pameran untuk mencari vendor pernikahan. 

Untuk pengembangan lebih lanjut, kedepannya brand Giovanni 

Lexandrosth akan tetap memproduksi busana pengantin wanita dengan 

mengeksplorasi jenis material yang lebih tipis untuk bagian furing gaun agar gaun 

menjadi lebih ringan, dan kain semi kaku untuk kain yang akan dibordir. 

Kemudian perancang juga ingin mencoba menggunakan laser cutting pada 

pinggiran kain bermotif oriental agar terlihat rapi. Pada pengembangan siluet 

perancang ingin mencoba membuat outer berbentuk jubah panjang dengan motif 

full bordir, dan membuat busana pengantin tanpa potongan garis pinggang. 

 

 


