
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Koleksi perancangan busana Enchanté de Femme Fatale merupakan koleksi 

evening gown yang cocok dikenakan untuk acara-acara besar, seperti acara 

pernikahan, event tertentu, dan acara-acara besar lainnya. Enchanté de Femme Fatale 

ditujukan untuk wanita berusia 25-35 tahun dan tidak menutup kemungkinan jika ada 

yang memakainya di luar usia tersebut, semua tergantung selera konsumennya. Rok 

yang membelah di bagian kaki menjadi suatu ciri khas koleksi evening gown 

Enchanté de Femme Fatale. Koleksi evening gown Enchanté de Femme Fatale 

dilengkapi dengan manipulating yang sama yaitu adanya corsage dan lipit, tetapi 

dengan peletakkan dan model yang berbeda. Kesimpulannya, koleksi evening gown 

Enchanté de Femme Fatale menonjolkan sisi kekuatan seorang wanita, keseksian, 

kemisteriusan, dan kemewahan sorang wanita sesuai dengan peran femme fatale pada 

film noir. 

 Dalam pengolahan perpaduan baru ditemukan kesimpulan : 

a. Warna satu koleksi yang biasanya sama, bisa dijadikan warna yang berbeda-  

beda asalkan manipulating dan beberapa bagian modelnya ada yang sama. 

b. Bahan draping tidak bisa diaplikasikan pada tubuh bagian tertentu karena akan 

menampilkan aksen yang tidak ramping. 

 

5.2 Saran 

 Merancang suatu koleksi mulai dari konsep hingga menjadi produk akhir yang 

dapat dikenakan oleh target market tidaklah mudah, yang ditemukan beberapa 

permasalahan dalam perancangan kali ini adalah menentukan masing-masing sketsa 

desain sehingga dapat terlihat sebagai satu kesatuan koleksi Enchanté de Femme 

Fatale.  



 Perancang memilih warna pakaian evening gown yang berbeda-beda dan agar 

tetap dapat terlihat sebagai satu kesatuan koleksi, maka dalam proses perancangan 

menggunakan teknik reka bahan serupa pada setiap busana. Kesulitan lainnya yang 

terjadi adalah teknik menjahit yang cukup rumit pada bagian manipulating, membuat 

corsage harus ditumpuk beberapa bagian tetapi agar tidak terlihat menggembung, 

dan teknik draping yang diganti dengan teknik pleats pada bagian perut sehingga 

meninggalkan kesan ramping pada tubuh pemakainya. 

 Perancang menyarankan apabila hendak menciptakan suatu koleksi, sebaiknya 

perancang memikirkan dahulu secara matang dalam pencarian ide, pemilihan sketsa 

yang harus menjadi suatu kesatuan konsep, pemilihan material yang sangat detail 

karena bisa saja bahan yang akan dipakai tidak bisa dipakai nantinya dan hanya 

menghamburkan uang, dan setelah semua selesai ditelaah, pikirkan kembali dan lihat 

balik-baik dari koleksi yang sudah diyakini akan diproses, apakah akan menjadi 

selera masyarakat, dan apakah semua koleksi yang akan dibuat itu cocok menjadi 

suatu rangkaian. 

 Melalui perwujudan koleksi evening gown Enchanté de Femme Fatale 

diharapkan dapat memberikan wacana dalam dunia fashion, agar dapat memberikan 

varian yang lebih kreatif terutama bagi pilihan busana pesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


