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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Penciptaan  

 Busana pesta memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan 

busana yang lain. Busana pesta merupakan busana yang dikenakan untuk 

menghadiri pesta waktu pagi, siang, sore maupun malam. Keistimewaan dari 

busana pesta adalah desain dirancang lebih menarik dengan model busana yang 

bervariasi, kualitas bahan lebih unggul, warna lebih menarik, teknik jahitan halus 

dan dilengkapi dengan aksesoris pelengkap busana pesta tersebut. 

 Seiring dengan perkembangan  zaman, busana pesta malam untuk wanita 

remaja dari tahun ke tahun mulai berkembang, sehingga diperlukan adanya 

seorang desainer yang kreatif untuk mewujudkan busana pesta yang mengikuti 

berkembangnya trend saat ini. Melalui ide-ide kreatif yang dituangkan dalam 

gambar, akan mewujudkan desain – desain busana pesta yang baru. Ide yang 

tertuang menumbuhkan desain yang berbeda dengan yang lain namun tetap dalam 

garis bawah trend tahun 2019 dengan tema besar singularity yang terkait dengan 

perubahan zaman. 

 Singularity adalah gambaran suatu keadaan yang mengindikasikan 

beragam pergeseran teknologi dan gambaran masa depan yang masih diraba. 

Dalam konsep singularity terdapat unsur pertanyaan, kekhawatiran, optimisme, 

serta harapan akan apa yang terjadi dimasa depan. Tema pada singularity 

diturunkan dalam empat tren utama, yakni exuberant, neo medieval, svarga dan 

cortex yang akan dibahas lengkap pada bab ke-dua. 

 Kesempatan  pembuatan busana pesta malam untuk remaja ini mengangkat 
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tema Tromgine. Tromgine merupakan singkatan dari The Role Of  Generation In 

Nature yang memiliki arti peran generasi milenial dalam lingkungan alam. 

Generasi milenial memiliki ciri-ciri acuh tak acuh, modern, dan serba digital 

dengan memanfaatkan teknologi sebagai penunjang kegiatan sehari-hari dan 

dituntut untuk ikut serta dalam perkembangan dan kemajuan dunia. Salah satunya 

dibidang fashion, diwujudkan melalui sumber ide yang diusung oleh mahasiswa 

yaitu heritage Indonesia. 

  Karya-karya busana yang akan ditampilkan merupakan pencerminan 

karakter kaum milenial yang tercipta melalui racikan yang pas antara 

perkembangan trend dipadukan dengan budaya Indonesia yang ditorehkan dalam 

bahasa dengan sentuhan etnic nusantara. 

 Pembuatan busana pesta malam untuk remaja dengan tema pergelaran 

Tromgine dipilih karena mengacu pada Fashion Trend Singularity 2019. Tema 

tersebut, di dalamnya terdapat beberapa Fashion Snoops dan di dalamnya lagi 

terdapat juga beberapa Trend Stories. Busana pesta malam untuk remaja saat ini 

saya mengangkat Fashion Snoops Exuberant  dengan Trend Stories New Age Zen. 

Fashion Snoops Exuberant memiliki ciri ceria, optimisme dan juga memiliki 

energy. Trend Stories New Age Zen memiliki style asian look, calm, modern 

dengan palette warna yang colorfull.  

 Sumber ide yang digunakan mengacu pada konsep awal penciptaan karya 

busana. Karena tema yang digunakan menjunjung nilai ke nusantara-an, maka 

penulis mengambil sumber ide dari sebuah ritual adat. Ritual adat yang saya ambil 

berasal dari daerah Makassar, Sulawesi-Selatan yaitu Malam Mappacci. Malam 

Mappacci merupakan salah satu rangkaian adat pernikahan suku Bugis Makassar 
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Sulawesi-Selatan. Prosesi adat Mappacci memiliki makna membersihkan segala 

sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, serta melambangkan 

kesucian hati calon pengantin yang akan membangun bahtera rumah tangga. 

Busana ini diciptakan untuk busana pesta malam wanita remaja. Salah satu ciri 

dari busana pesta malam yakni memakai bahan bertekstur lebih halus dan lembut. 

Mode busana ini juga kelihatan mewah atau berkesan glamour dan warna yang 

digunakan lebih mencolok yang disesuaikan dengan trend fashion. Busana ini 

digunakan untuk wanita dewasa kisaran umur 16-21 dengan sentuhan klasik, 

modern dan kekinian. 

 Busana yang penulis ciptakan pada pergelaran Tromgine merupakan suatu 

perpaduan dari konsep sumber ide Malam Mappacci dengan mengikuti trend New 

Age Zen yang mempunyai karakter asian look, ceria dan deep colourful.  

B. Batasan Istilah 

 Penulisan Laporan Proyek Akhir ini agar tidak menyimpang dari tema, 

maka penulis membatasi pengertian dari judul diatas. Adapun batasan istilah 

dalam pembuatan laporan ini yaitu:  

1. Zenace  

 Kata Zenace merupakan singkatan dari kata “Zen” (New Age Zen) dan 

“Mappacci” yang  diartikan secara keseluruhan yaitu generasi baru dari Malam 

Mappacci dengan kata lain penulis membuat suatu  ide dan terobosan baru 

dalam membuat busana dengan sumber ide Malam Mappaci dengan mengikuti 

trend  New Age Zen pada tahun 2019 ini. 

2. Busana Pesta Malam Untuk Remaja 

  Busana pesta malam untuk remaja adalah busana yang digunakan / 
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dipakai oleh anak usia 15-22 tahun pada kesempatan pesta di waktu malam 

(terbenamnya matahari sampai waktu akan tidur) yang dibuat lebih istimewa 

dibandingkan dengan busana lainnya baik dalam hal desain, bahan, hiasan 

maupun teknik dalam penjahitan.  

3.  Sumber Ide Malam Mappacci  

 Malam Mappacci merupakan salah satu rangkaian adat pernikahan suku 

Bugis Makassar Sulawesi-Selatan. Prosesi adat Mappacci memiliki makna 

membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, 

serta melambangkan kesucian hati calon pengantin yang akan membangun 

bahtera rumah tangga. Malam Mappacci dilaksanakan pada saat 

tudampenni/wenni (pada malam hari) sehari sebelum pernikahan 

dilangsungkan. Pada malam itu, mempelai pengantin wanita memakai 

pakaian adat Baju Bodo yang berbentuk baju kurung dengan lengan pendek. 

Kata Bodo  sendiri bermakna lengan pendek. 

4. Tema Pergelaran Busana; Tromgine  

 Tromgine merupakan akronim dari The Role Of Millenial Generation In 

Nature yang memiliki arti peran generasi milenial dalam lingkungan alam. 

Generasi milenial memiliki ciri-ciri acuh tak acuh, modern, dan serba digital 

dengan memanfaatkan teknologi sebagai penunjang kegiatan sehari-hari dan 

dituntut untuk ikut serta dalam perkembangan dan kemajuan dunia. Salah 

satunya dibidang fashion, diwujudkan melalui sumber ide yang diusung oleh 

mahasiswa yaitu Heritage Indonesia. Pergelaran yang dilakukan oleh 

mahasiswa dengan tema “Tromgine” memiliki tujuan sebagai sarana 

mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menciptakan karya-karya 
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baru yang kreatif serta inovatif dan dapat berperan memperkenalkan warisan 

budaya Indonesia kepada masyarakat luas.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

busana pesta malam untuk remaja ini diciptakan berdasarkan dengan tema 

besar pergelaran Tromgine serta trend fashion 2019 yakni Exuberant-New 

Age Zen dengan mengambil sumber ide Malam Mappacci. Pada prosesi 

Malam Mappacci calon pengantin menggunakan baju bodo yang merupakan 

baju adat khas Makassar. 

C. Rumusan Penciptaan  

1. Bagaimana mencipta desain busana pesta malam untuk remaja  

dengan sumber ide Malam Mappacci dalam pergelaran busana dengan 

tema Tromgine? 

2. Bagaimana membuat busana pesta malam dengan sumber ide Malam 

Mappacci dalam pergelaran busana dengan tema Tromgine? 

3. Bagaimana menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema 

Tromgine dan menampilkan busana pesta malam dengan sumber ide 

Malam Mappacci? 

D. Tujuan Penciptaan 

1. Mahasiswa mampu mencipta desain busana pesta malam dengan 

sumber ide Malam Mappacci dalam pergelaran busana dengan tema 

Tromgine. 

2. Mahasiswa mampu membuat busana pesta malam dengan sumber ide 

Malam Mappacci pada pergelaran busana dengan tema Tromgine. 

3. Mahasiswa dapat menyelenggakan pergelaran busana dengan tema 
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Tromgine dan menampilkan busana pesta malam dengan sumber ide 

Malam Mappacci. 

E. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

a. Mengembangkan kreativitas penulis untuk menuangkan ide-ide kreatif 

dalam membuat/menciptakan suatu karya busana. 

b. Membangun motivasi diri pada penulis dimasa yang akan datang untuk 

membuat/menciptakan suatu karya yang berbeda maupun lebih baik. 

c. Melatih penulis untuk menampilkan hasil karyanya kepada masyarakat 

melalui pergelaran busana dengan tema Tromgine. 

d. Sebagai sarana untuk belajar berorganisasi dan bertanggung jawab 

dalam bentuk kepanitiaan peragaan busana. 

e. Menambah pengalaman penulisan karya ilmiah guna mempertanggung 

jawabkan hasil yang telah dicapai, yaitu pembuatan busana pesta malam 

dengan sumber ide Malam Mappacci 

2. Bagi Program Studi 

a. Menunjukkan kepada masyarakat akan keberadaan Program Studi 

Teknik Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. 

b. Melahirkan tenaga ahli yang terampil dan profesional dalam bidang 

fashion. 

c. Mensosialisasikan karya cipta mahasiswa teknik busana Universitas 

Negeri Yogyakarta kepada masyarakat dan dunia industri busana. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Mengetahui keberadaan Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki 
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Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Teknik Busana sebagai wadah 

untuk mengembangkan ketrampilan dalam bidang fashion. 

b. Memperoleh referensi bahwa di Program Studi Teknik Busana, 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta terdapat desainer- 

desainer muda berbakat yang dapat direkrut sebagai tenaga ahli. 

c. Memperoleh wawasan tentang berbagai macam model busana pesta 

karya mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Busana dan Teknik 

Busana. 

d. Mengetahui perkembangan trend dalam bidang busana. 
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