
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PENCIPTA 

  Busana merupakan suatu cerminan identitas diri dan kebudayaaan suatu bangsa. 

Namun seiring berkembangnya zaman pada era globalisasi saat ini menimbulkan 

pengaruh besar terhadap kebutuhan manusia. Kebutuhan yang semakin hari semakin 

bertambah, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Khususnya dalam hal 

berbusana yang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia selain kebutuhan 

pangan dan kebutuhan papan. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya berbusana yang 

sesuai untuk beragam aktivitas yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh dari 

sinar mataharidan cuaca dingin akan tetapi juga berfugsi sebagai penambah keindahan 

penampilan seseorang. Untuk menyesuaikan berbagai macam keperluan, maka desainer 

atau perancang busana menciptakan busana menurut kesempatan serta proporsi tubuh 

yang berbeda-beda, sehingga tercipta desain busana yang juga bermacam-macam 

jenisnya. Seiring berkembangnya zaman maka teknologi dan informasi pun semakin kuat, 

khusunya di bidang busana yang membuat masyarakat tertarik akan trend fashion yang 

selalu berubah dari waktu ke waktu guna untuk tampil fashionable.  

Sebagaimana salah satu tujuan dalam pembelajaran di kampus,bahwa mahasiswa 

harus dapat mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Oleh 

sebab itu, perlu perwujudan yang nyata dari suatu desain agaar dapat diketahui oleh 

masyarakat. Busana pesta ini dibuat sebagai perwujudan dari mata kuliah Proyek Akhir 

yang wajib ditempuh yang memberikan kesempatan setiap mahasiswa untuk membuat 

busana pesta. Busana pesta merupakan busana yang dikenakan pada kesempatan pesta 

baik pesta pagi, pesta siang, pesta sore maupun pesta malam, dimana busana yang 

digunakan dalam kesempatan tersebut berbeda-beda baik dari segi bahan dan warna. 

Busana pesta pastinya akan berbeda dengan pakaian sehari –hari baik dari segi bahan, 

teknik jahit dan hiasan yang diaplikasikan pada busana tersebut. Beberapa keistimewaan 

dari busana pesta adalah desain yang dirancang lebih menarik dengan model busana yang 

bervariasi,kualitas bahan lebih unggul, warna lebih menarik dan menggunakan teknik 

jahitan yang memiliki kualitas tinggi dan tingkatan jahitan yang halus dan dalam 



kesempatannya menggunakan bahan pelengkap yaitu aksesoris dan pelengkap busana 

lainnya. Pada umumnya warna yang digunakan untuk pesta malam adalah warna yang 

mengandung unsur merah, hitam, keemasan, perak atau warna-warna yang mengkilap.  

Bahan yang digunakan untuk busan pesta juga biasanya bahan yang memiliki kualitas 

bahan yang tinggi dan mampu menimbulkan kesan mewah.  

Selain busana pesta malam ada juga busana pesta sore yang dikenal dengan 

cocktail dress berasal dari Amerika dan populer di tahun 1920-an dan digunakan saat 

acara pesta cocktail atau sore yaitu antara pukul 18.00- 20.00. Cocktail dress adalah 

pakaian atau gaun perempuan yang elegan untuk acara semi formal atau nonformal. 

Pertama kali muncul di Amerika Serikat, pada waktu alkohol dilarang keras, dan pesta-

pesta dengan minuman keras pun pindah ke tempat yang lebih private, seperti rumah dan 

bar-bar. Disana mereka dimanjakan dengan alkohol dan musik jazz. Agar lebih sesuai 

dengan suasana pesta tersebut, idepun bermunculan untuk menciptakan pakaian elegan 

yang tidak terlalu formal dan dengan detail sedikit lebih rumit dan lebih indah dari 

pakaian yang dikenakan sehari-hari yang akhirnya lahir dengan sebutan cocktail dress. 

Sekarang ini cocktail dress lebih sering terlihat dalam acara-acara apapun, dari semi 

formal seperti pesta keluaraga, tahun baru, anniversary, sampai acara formal pun masih 

cocok dan layak untuk dipakai dikarenakan cocktail dress memiliki keunikan tersendiri 

dengan pemakaian yang lebih praktis, simpel atau sederhana juga pemakai cocktail dress 

tersebut leluasa bergerak. Cocktail dress memiliki potongan yang sederhana dengan 

detail yang tidak terlalu rumit, biasanya tidak berlengan, panjangnya tidak sampai 

kebawah mata kaki dan tersebuat dari bahan-bahan seperti sutra, velvet, jaguard, taffeta 

ataupun lace, sehingga sangat identik dengan kesan elegan dan feminin. Pada saat ini 

busana yang diinginkan oleh masyarakat khususnya kaum wanita adalah desain yang up-

to-date atau mengikuti perkembangan zaman, oleh sebab itu perlu diciptakannya desain 

busana pesta cocktail untuk wanita dewasa usia (20-30tahun) yang mengikuti trend 2019 

dengan high technology dan up-to-date. Sehingga masyarakat akan tetap menikmati atau 

memakai busana yang sesuai dengan trend yang sedang berlangsung dengan tetap 

memiliki rasa cinta produk dalam negeri sekaligus membantu memperkenalkan Indonesia 

pada dunia internasional melalui fashionnya.  



Pada tugas akhir kali ini menggunakan tema pergelaran “Tromgine ( The Role of 

Millenial Generation in Natural/Nature Environment)” yang diartikan sebagai peranan 

generasi milenial dalam lingkungan alam. Busana yang menampilkan sumber ide dari 

warisan budaya atau Heritage yang ada di Indonesia. Heritage merupakan peninggalan 

masa lalu yang harus diperkenalkan dari generasi ke generasi. Heritage meliputi 

tradisi,bangunan,taman nasional, cerita rakyat, dan peninggalan sejarah yang berumur 

puluhan tahun. Sebagai desainer, penulis dapat berpartisipasi mengangkat tema 

pergelaran Tromgine dengan menciptakan desain busana yang menggambarkan suatu 

warisan budaya atau heritage dari daerah tertentu,sehingga antar desainer dapat bertukar 

pendapat mengenai budaya di Indonesia. Selain itu di era globalisasi sekarang ini 

masyarakat cenderung tertarik untuk mengenal hal-hal yang bersifat modern sehingga 

tidak sedikit masyarakat yang melupakan kebudayaannnya sendiri. Sedangkan jika diteliti 

secara dalam heritage di Indonesia sangatlah beragam yang masing-masing mempunyai 

nilai tersendiri bagi masyarakat. Busana yang ditampilkan merupakan cerminan karakter 

kaum milenial yang tercipta melalui racikan yang pas antara perkembangan trend 

dipadukan dengan budaya Indonesia yang ditorehkan dalam suatu busana. Tampilan yang 

ditonjolkan dalam busana pesta coktail dengan tema Tromgine adalah desain yang unik 

dan menarik dengan teknik jahitan tinggi (halus) dan menggunakan perpaduan warna 

kain sesuai dengan trend stories dan menggunakan teknik manipulating  fabric dan 

innovation pattern cutting yang menambah keindahan  busana sesuai dengan tema dan 

trend pergelaran busana.   

Tema trend yang digunakan yaitu Neo Medieval atau romantisme pada abad 

pertengahan yang dipacu oleh kekhawatiran akan datangnya perang dunia III yang 

diakibatkan oleh perbedaan kepentingan yang dianut oleh beberapa negara. Negara 

superior berambisi menguasai daerah lain untuk terus menjaga supremasinya. Sementara 

itu negara-negara lain yang inferior mempertahankan eksistensi dan ideologi 

nengaranya,berjuang dengan segala yang mereka miliki. Ada yang ingin berubah sesuai 

dengan paham baru dan moderen,namun  ada yang bersikukuh dengan paham dan pola 

pikir yang kolot. Bayang-bayang kekhawatiran tersebut melahirkan imajinasi layaknya 

film-film perang masa depan. Suasana intergalastik, medieval, furturistik, da apokaliptik, 

dengan amat bervariatif mempengaruhi gaya busana Neo Medieval. Ada gaya yang 



elegan dan berwibawa, ada yang feminin namun  berkesan tegas, serta ada pula yang 

kelihatan kokoh mencerminkan ketangguhan. Bentuk dan siluet tema ini juga beragam, 

ada siluet ramping ada juga yang longgar dan oversize. Untuk warna pada tema ini 

cenderung gelap dan berkesan berat. Warna coklat dan kemerahan hadir memberi mood 

yang lebih hangat,sekaligus juga memberi kesan usang dan berkarat. Aksen kehijauan 

hadir pula sebagi pengaruh dari gaya busana militer, namun disini tampil dalam nuansa 

yang lebih cerah. Tema trend Neo medieval terbagi menjadi 3 sub tema yaitu: Futuristik 

Medieval, Dystopian Fortress dan Armoury. Penulis mengambil subtema Futuristik 

Medieval atau The Futurist yang menghadirkan pemngembangan bentuk busana klasik, 

yang secara elegan menonjolkan bentuk tubuh (body conscious). Siluetnya yang ramping 

maupun siluet jam pasir(hour glass), gaya ini tampil luwes dengan garis desain dan 

potongan yang sederhana namun tampak tegas.     

Dalam penciptaan karya Tugas Akhir terdapat bermacam-macam bentuk desain 

busana pesta yang dapat tercipta melalui sebuah sumber ide. Sumber ide inilah yang akan 

membawa sebuah busana pesta yang terlihat unik dan menarik dengan konsep yang 

matang tentunya. Terciptanya desain dari outfit  ini penulis menggunakan Gedung Sate 

atau Kantor Gubernur Jawa Barat sebagai sumber ide. Gedung sate merupakan salah satu 

peninggalan sejarah dengan ciri khasnya berupa ornamen tusuk sate pada menara 

sentralnya atau penangkal petir yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah Kota 

Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, namun juga 

seluruh Indonesia bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa 

bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Keunikan pada bentuk bangunan gedung 

sate tersebut menginspirasi penulis sebagai ide pemantik dalam pembuatan koleksi 

busana. Konsep desain yang akan diangkat adalah konstruksi dari desain arsitektur 

Gedung Sate yang akan diwujudkan dalam koleksi busana pesta cocktail dengan 

kombinasi trend yang berkembang saat ini. Terinspirasi dari bangunan yang sangat 

modern dan memiliki arsitektur yang menarik perhatian, penulis merancang sebuah 

busana pesta sore atau busana pesta cocktail yang ditujukan pada wanita dewasa (20-

30tahun) dan dibuat sesuai dengan trend fashion 2019 yaitu bertemakan Neo Medieval 

dan subtema The Futurist dengan menggunakan high technology pada pola dan teknik 

jahitnya. Desain busana pesta ini berupa dress yang memiliki panjang sampai lutut 



dengan prinsip desain symetri dress yang terpacu dari bentuk bangunan Gedung Sate. 

Siluet dari desain tersebut juga disesuaikan dari trend The Futurist yang dimana 

menghadirkan pengembangan untuk busana klasik, yang secara elegan menonjolkan 

bentuk tubuh(body conscius), dengan siluet yang ramping maupun siluet jam pasir. 

Menggunakan inovation pattern cutting pada bagian lengan dress yang terinspirasi dari 

penangkal petir pada Gedung Sate. Pada bagian badan outfit menggunakan manipulating 

fabric yaitu patchwork yang terinspirasi dari dinding yang terdapat di dalam suatu 

ruangan pada bagian dalam Gedug Sate. Pada bagian muka atas atau lebih tepatnya di 

bawah garis leher terdapat 3D Pattern Cutting berbentuk segitiga yang terinspirasi dari 

kaca prisma yang terdapat di dalam Gedung Sate.  Sentuhan warna pada outfit tersebut 

adalah warna yang berada pada pallete warna trend The Futurist tersebut yaitu warna 

yang cenderung gelap dan berkesan berat salah satunya adalah abu-abu dan biru dongker 

yang terepresentasikan pada outfit tersebut. Bahan yang digunakan yaitu Suede sebagai 

bahan utamanya dan bottega untuk patchwork.  

Desain busana pesta cocktail diwujudkan dalam bentuk busana pesta untuk wanita 

yang berkesan maskulin namun tetap memberi kesan seksi dan sopan. Busana tersebut 

dijahit dengan menggunakan jahitan halus dan berkualitas tinggi(75% penyelesaian 

jahitan tangan), karena pada kenyataannya sekarang banyak busana pesta untuk wanita 

dewasa yang dibuat dengan jahitan kasar atau madya. Melihat pada zaman sekarang 

masyarakat lebih menuntut busana-busana khususnya busana pesta cocktail yang 

memiliki tampilan lain dari yang lain dengan kualitas yang tinggi pula.  Sehubungan 

dengan hal ini karya Proyek Akhir penulis dengan sumber ide Gedung Sate atau Kantor 

Gubernur Jawa Barat ini dibuat dengan jahitan adibusana(couture) dan tailoring. 

Dibutuhkan beberapa aspek agar pembuatan busana pesta dapat tercipta dengan unik dan 

menarik. Aspek-aspek tersebut adalah unsur dan prinsip desain busana yang akan 

memudahkan dalam penciptaan suatu busana. Sumber ide dapat diambil dari berbagai hal 

salah satu nya adalah gedung bersejarah yang sudah berumur puluhan tahun seperti 

Gedung Sate. Busana pesta yang telah dibuat dapat diperkenalkan kepada masyarakat 

melalui sebuah pergelaran busana Tromgine dimana tema pergelaran yang digelar 

meliputi keseluruhan busana pesta yang telah dirancang. 



B. BATASAN ISTILAH  

1.  Cocktail Dress 

 Cocktail dress adalah pakaian atau gaun perempuan yang elegan untuk acara semi 

formal. Cocktail dress cenderung lebih sederhana dari pada gaun-gaun pesta malam 

yang formal. Saat ini model cocktail dress yang didesain tanpa lengan dengan 

panjang dress yang tidak sampai di bawah mata kaki, lebih sering dikenakan pada 

pesta keluarga,pesta tahun  baru, dan pesta ulang tahun. Cocktail dress ini dikenakan 

oleh wanita dewasa antara 20-30tahun.  

2. Sumber Ide  

 Sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ide seseorang untuk 

menciptakan desain ide baru dan merupakan langkah awal yang harus diperhatikan 

sebelum membuat sebuah desain. Sumber ide  pembuatan cocktail dress ini adalah 

Gedung Sate. 

3. Gedung Sate 

 Kantor Gubernur Jawa Barat atau yang lebih populer dengan sebutan Gedung 

Sate merupakan bangunan hasil perencanaan sebuah tim yang terdiri dari Ir.J.Gerber, 

arsitek muda kenamaan lulusan Fakultas Teknik Delft Nederland, Ir. Eh. De Roo dan 

Ir. G. Hendriks serta pihak Gemeente van Bandoeng, diketuai Kol. Pur. VL. Slors 

pada tahun 1920  dengan melibatkan 2000 pekerja, 150 orang di antaranya pemahat, 

atau ahli bongpay pengukir batu nisan dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang 

berasal dari Konghu atau Kanton, dibantu tukang batu, kuli aduk dan peladen yang 

berasal dari penduduk Kampung Sekeloa, Kampung Coblong Dago, Kampung 

Gandok dan Kampung Cibarengkok, yang sebelumnya mereka menggarap Gedong 

Sirap (Kampus ITB) dan Gedong Papak (Balai Kota Bandung) dan selesai dibangun 

pada September 1924. Gedung Sate, dengan ciri khasnya berupa ornamen tusuk sate 

pada menara sentralnya, telah lama menjadi penanda atau markah tanah Kota 

Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat dan juga arsitektur yang 

menarik perhatian dari kebanyakan orang yang telah melihat dan mengenal sejarah 

Gedung Sate tersebut. dari situlah saya mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu 



dari segi arsitektur nya baik dari luar maupun dalam saya dapat menorehkan ide pada 

desain saya.  

4.  Tromgine 

  Pergelaran busana merupakan seuatu kegiatan yang memperkenalkan atau 

mempromosikan rancangan atau kreasi terbaru dari perancang yang diperagakan oleh 

model dengan tujuan tertentu. “Tromgine” yang merupakan akronim dari The Role of 

Millenial Generation in Natural/Nature Environment yang diartikan sebagai peranan 

generasi milenial dalam lingkungan alam. Busana yang ditampilkan merupakan 

perwujudan penggunaan teknologi sebagai wujud peran mahasiswa dan 

mempopulerkan warisan budaya yang ada di Indonesia dalam waujud sumber ide 

busana yaitu Heritage Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan,maka 

yang dimaksud dengan judul diatas adalah sebuah penciptaan desain dengan sumber 

ide Gedung Sate yang diwujudkan dalam bentuk busana pesta yang digelar dalam 

pergelaran busana Tromgine. 

C. RUMUSAN CIPTAAN 

 Berdasarkan uraian batasan istilah,maka permasalahan dalam penciptaan busana ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana mencipta desain cocktail dress  dengan sumber ide Gedung Sate dalam 

pergelaran busana Tromgine? 

2. Bagaimana mewujudkan cocktail dress  dengan sumber ide Gedung Sate dalam 

pergelaran busana Tromgine? 

3. Bagaimana menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema Tromgine dan 

menampilkan cocktail dress  dengan sumber ide Gedung Sate? 

 

D. TUJUAN PENCIPTAAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Proyek Akhir adalah :  

1. Menciptakan desain cocktail dress  dengan sumber ide Gedung Sate dalam pergelaran 

busana Tromgine.  



2. Mewujudkan cocktail dress  dengan sumber ide Gedung Sate dalam pergelaran 

busana Tromgine.  

3. Menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema Tromgine dan menampilkan 

cocktail dress  dengan sumber ide Gedung Sate.  

 

E. MANFAAT PENCPTAAN 

1. Bagi Mahasiswa :  

a. Mengembangkan kreativitas mahasiswa untuk menuangkan ide-ide kreatif dalam 

membuat/menciptakan suatu karya busana.   

b. Membangun motivasi diri pada mahasiswa di masa yang akan datang untuk 

membuat/menciptakan seuatu karya yang berbeda dan lebih baik. 

c. Menerapkan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

mahasiswa dalam suatu karya yang nyata.  

d. Menampilkan hasil karya mahasiswa kepada masyarakat melalui pergelaran 

busana dengan tema Tromgine.  

e. Sebagai sarana untuk belajar berorganisasi dan bertanggung jawab dalam 

kepanitiaan pergelaran busana 

f. Menambah pengalaman penulisan karya ilmiah guna mempertanggung jawabkan 

hasil yang telah dicapai, yaitu pembuatan busana pesta cocktail dengan sumber 

ide Gedung Sate atau Kantor Gubernur Jawa Barat.  

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 

sehingga mampu bersaing di dunia luar.  

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 Jurusan 

Pendidikan Teknik Boga Busana dan Rias sebagai wadah untuk mengembangkan 

keterampilan dalam bidang busana.  



b. Memperoleh informasi bahwa di Program Studi Teknik Busana,Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta terdapat designer-designer muda berbakat yang 

dapat direkrut sebagai tenaga ahli.  

c. Memperoleh wawasan tentang berbagai macam model busana pesta dan ready to 

wear karya mahasiswa Program Studi Teknik Boga Busana dan Rias.  

d. Mendapatkan berbagai alternatif pilihan desain busana yang up to date.  

  



 


