
BAB IV 

PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

A. PROSES 

1. Penciptaan Desain Busana 

a. Pencarian Inspirasi 

 Dalam proses penciptaan desain penulis menggunakan teori seperti yang 

sudah dijelaskan pada bab II dan dalam pembauatn desain busnaa ini penulis 

mengacu pada Singularity 2019/2020 dengan tema Neo Medieval dan subtema 

The Futurist. Pencarian inspirasi atau sumber ide dimulai dari mengkaji tema, 

trend yang sedang berlangsung atau terjadi, dan mengkaji teori dari beberapa 

refrensi buku dengan cara membaca dan mencari informasi dari majalah, sosial 

media seperti instagaram, pinterest dan lain-lain. Pembuatan busana yang baik, 

perlu dilakukan untuk menentukan cara atau langkah pembuatan busana tersebut 

dan tahap penyelesaiannya agar hasil yang diinginkan dapat tercapai serta sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Proses penciptaan suatu desain busana terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah mencari inspirasi atua 

sumber ide. Jika sudah mendapat sumber ide maka langkah selanjutnya adalah 

membuat desain busana dari pengembangan sumber ide tersebut.  

 Setelah mendapat inspirasi maka langkah selanjutnya untuk mewujudkan 

sebuah desain tersebut dalam sebuah busana pesta yaitu dibutuhkan alat dan 

bahan untuk membuatnya. Alat yang digunakan yaitu alat-alat menjahit seperti 

gunting, penggaris pola, mesin jahit dan lain-lain. Bahan yang digunakan adalah 

seperti kertas pola, benang jahit, hiasan busana, bahan utama busana, bahan 

tambahan seperti bahan pelapis, furing dan lain-lain.  

  



b. Papan Inspirasi atau Moodboard 

    Persiapan seorang designer dalam pembuatn desain busana yang perlu 

dilakukan adalah membuat moodboard. Sumber ide yang sudah diperoleh 

kemudian dikumpulkan dan dituangkan ke dalam sebuah moodboard yang 

meliputi sumber ide, tema, trend dan sumber inspirasi lainnya yang dapat 

memberikan gambaran atau desain yang akan digambar oleh desainer. Moodboard 

dibuat dalam kertas berukuran A3 27,5x41,5cm dengan isi materi sebagai berikut  

: 

1) Sumber ide atau inspirasi 

2) Trend yang sedang berlangsung 

3) Gaya busana sesuai trend 

4) Siluet busana yang akan diproduksi  

5) Warna yang akan digunakan dalam pembuatan busana sesuai trend 

6) Bahan yang akan digunakan dalam pembuatan busana 

7) Make-up, accessories dan pelengkap busana yang akan digunakan.   

8) Hiasan yang akan digunakan 

  Trend Neo Medieval dan subtema The Futurist , dalam hal pemilihan warna pada 

moodboard atau warn ayang akan digunakan untuk pembuatan busana adalah terpacu dari 

palet warna dalam sub tema The Futurist. Berikut adalah moodboard dalam pembuatan 

busana pesta cocktail dengan sumber ide Kantor Gubernur Jawa Barat atau Gedung Sate  

: 



 

Gambar 1 Moodboard 

c. Pelaksanaan Pembuatan Desain Busana 

  Dalam menciptakan suatu desain busana terutama untuk desain busana perlu 

adanya kesesuaian antar desain busana yang telah dibuat dengan tema pergelaran busana 

yang akan diselenggarakan. Setelah proses persiapan dilaksanakan yaitu berupa 

pembuatan moodboard, langkah selanjutnya adalah membuat bebrapa desain sketch 

busana sesuai dengan sumber ide atau trend pada moodboard tersebut. dari beberapa 

desain tersebut kemudian dipilih salah satu desain atau dapat juga dengan mengambil 

satu desain kemudian dikombinasikan dengan desain lainnya menjadi satu buah desain 

busana.  

 

 

 

a) Penyajian gambar 



    Untuk membuat desain cocktail dress dengan sumber ide Gedung Sate 

perlu beberapa tahap untuk pembuatan desainnya yaitu sebagai berikut :  

(1) Desain Sketsa ( Design Sketching  )  

 

Gambar 2 Design Sketching  

(2) Desain Presentasi (Presentation Drawing) 



 Presentation drawing atau penyajian gambar adalah desain busana yang 

digambar lengkap dengan detailnya disertai dengan warna atau corak (motif) 

bahan pada suatu pose tubuh tertentu yang dapat dilihat desain tampak depan 

serta desain tampak belakang. Penyajian gambar juga disertai contoh potongan 

bahan dengan ukuran 3x3cm. Berikut adalah presentation drawitng busana pesta 

cocktail dengan sumber ide Kantor Gubernur Jawa Barat atau Gedung Sate :  

 

Gambar 3 Presentation Drawing Design Tampak Depan 
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Gambar 4 Presentation Drawing Tampak Belakang 
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  Desain hiasan adalah desain yang memperindah permukaan desain 

strukturnya. Desain hiasan yang digunakan pada busana pesta cocktail tersebut 

adalah setiap tekstur 3d textile diberi hiasan payet yaitu hallon yang 

diaplikasikan pada pinggiran 3d textile.  

    Hiasan desain busana pesta cocktail dengan sumber ide Kantor Gubernur 

Jawa Barat atau Gedung Sate tersebut juga menerapkan unsur dan prinsip desain 

hiasan. Prinsip harmoni didapat dari penyusunan unsur-unsur yang menjadikan 

hiasan tersebut serasi dengan bahan busana tersebut. Hiasan payet berupa hallon 

disesuaikan dengan ukuran yaitu besar kecilnya tekstur 3d textile tersebut. Jika 

tekstur 3d textile besar maka memakai hallon berukuran panjang,sedangkan jika 

tekstur 3d textile kecil maka memakai payet hallon yang pendek. Warna payet 

berupa hallon disesuaikan dengan warna 3d textile yaitu abu-abu. Pemasangan 

payet hallon tersebut seimbang dan terlihat simetris yang berbentuk segitiga 

pada pinggiran 3d textile tersebut. irama yang ditimbulkan dari pemasangan 

payet hallon secara berulang-ulang dan teratur. Untuk 3d textile hanyalah 

terdapat dibagian tengah muka. Berikut adalah kaca prisma dan hiasan:  

 

  

1 2 



  
 
 

 

 

Gambar 5 Proses Penciptaan Desain Hiasan 3d Tekstil 

( Gambar pertama merupakan kaca prisma yang ada di dalam Gedung Sate yang berbentuk 

prisma. Kemudian penulis mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu dilihat dari bagian sisi 

prisma yang berbentuk segitiga dan tetap bervolume sehingga menjadi bentuk limas pada gambar 

kedua dan pada desain cocktail dress ditata seperti gambar ketiga)  

 

 

2. Pembuatan Busana 

a. Persiapan Pembuatan Busana  

  Persiapan merupakan segala sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan 

kegiatan-kegiatan dengan tujuan tertentu. Persiapan ini bertujuan untuk 

memudahkan proses suatu kegiatan, dalam hal ini adalah proses produksi busana 

yang akan dilakukan.  Proses pembuatan busana yang baik maka harus dimulai 

dengan perencanaan yang baik pula. Persiapan yang dimaksud meliputi proses 

menentukan metode atua cara yang baik untuk membuat busana hingga tahap 

penyelesaiannya agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan dan harapan 

yang diinginkan.  
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  Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan perumusan 

yang dilanjutkan dengan apa yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh 

siapa. Selain itu perencanaan juga diartikan dengan mengartikan dan memilih 

rangkaian tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencapai hal-hal yang hendak 

dicapai. Adapun tujuan dari perencanaan adalah sebagai berikut :  

a) Dapat menghindari terjadinya kesalahan 

b) Dapat merumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. 

c) Dapat menghemat waktu 

d) Dapat menentukan teknik yang baik dalam pembuatan busana dan pergelaran 

busana.  

  Proses persiapan pembuatan cocktail dress dengan sumber ide Gedung 

Sate ini meliputi beberapa tahap diantaranya yaitu meliputi pengambilan ukuran, 

pembuatan pola, perancangan bahan dan harga serta persiapan bahan.  

 

 

1) Pengambilan Ukuran  

 Pengambiilan ukuran dilakukan sebelum pembuatan pola busana. Dalam 

pengambilan ukuran disesuaikan dengan desain busana yang akan dibuat. 

Ukuran yang dibutuhkan dalam pembuatan cocktail dress dengan sumber ide 

Gedung Sate adalah sebagai berikut:  

No. Keterangan Ukuran(cm) 

1. Lingkar leher 38cm 

2. Lingkar badan 79cm 

3. Lingkar pinggang 69cm 

4. Lingkar panggul 93cm 

5. Tinggi panggul 19cm 

6. Lingkar kerung lengan 43cm 

7. Panjang siku 35cm 



8. Panjang lengan 62cm 

9. Panjang punggung 34cm 

10. Panjang muka 32cm 

11. Lebar muka 31cm 

12. Lebar pungung 34cm 

13. Tinggi puncak 15cm 

14. Jarak dada 16cm 

15. Panjang dress 70cm 

16. Panjang sisi 16cm 

17. Lingkar siku 29cm 

18. Lubang lengan 1 27cm 

19. Lubang lengan 2 22cm 

20. Lubang lengan 3 23,5cm 

Table 1 Hasil Pengukuran 

 

2) Pembuatan Gambar Kerja 

 Pembuatan gambar kerja dilakukan agar dapat menggambarkan desain 

busana tersebut serta detail-detail yang terdapat pada busana secara lengkap 

yang disertai dengan keterangan pada bagian busana, agar dapat diperoleh hasil 

yang maksimal. Pembuatan desain kerja adalah sebagai pedoman atau contoh 

pembuatan busana tersebut. Berikut adalah gambar kerja dari cocktail dress 

dengan sumber ide Gedung Sate :  



 

Gambar 6 Desain Kerja Tampak Depan 
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Gambar 7 Desain Kerja Tampak Belakang 
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Gambar 8 Desain Kerja Hiasan Busana 

Pembuatan gambar kerja busana dilakukan agar dapat menggambarkan desain busana 

tersebut serta detail-detail yang terdapat pada busana secara lengkap yang disertai dengan 

keterangan pola pada bagian busana, agar dapat diperoleh hasil yang maksimal. Pembuatan 

desain kerja adalah sebagai pedoman atau contoh pembuatan busana tersebut.  

3) Pembuatan Pola 

    Pembuatan pola cocktail dress ini menggunakan metode pola konstruksi 

dengan pola yang penulis dapat dari salah satu siswa fashion school yang ada di 

Jakarta yaitu Abineri Ang Fashion School yang memiliki metode atau sistem 

untuk pembuatan pola dasar dress yang diajarkan langsung pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil dari pola hampir serupa dengan sistem So’en, 

hanya saja rumus dari Abineri Ang Fashion School bertumpu pada lingkar 

badan untuk menentukan beberapa titik sedangkan sistem So’en mengikuti 

ukuran badan yang telah diukur sebelum pembuatan pola. Adapun pola dasar 

dress yang telah dibuat adalah sebagai berikut :  

 

(1) Pola Dasar Badan 

8cm 

12cm 



 

Gambar 9 Pola Dasar Dress Bagian Depan dan Belakang (Skala 1:8) 
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AD = Lingkar badan/6 + 7 
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(2) Pola 3D Textile 

 

Gambar 10 Pola 3D Textile 

Keterangan :  
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(3) Pola Gaun 

 

Gambar 11 Peach Pola Dress Bagian Depan dan Belakang (Skala 1:8) 
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(4) Pecah Pola  

 

Gambar 12 Pecah Pola Dress Bagian Depan dan Belakang(Skala 1:8) 
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Gambar 13 Hasil Pecah Pola Dress Bagian Depan dan Belakang(Skala 1:8) 
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Gambar 14 Pecah Pola Lengan dan Pola Patchwork(Skala 1:8) 

1B 1M 



 

Gambar 15 Hasil Pecah Pola Lengan dan Pola 3D (Skala 1:8) 
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    Pembuatan pecah pola busana merupakan langkah pengembangan dari 

pola dasar menjadi pola sesuai dengan ddesain busana. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan pola busana supaya diperoleh pola dasar yang 

baik antara lain:  

(a) Pengambilan ukuran harus dilakukan secara tepat, teliti dan cermat serta 

menggunakan peter ban sebagai alat pembantu 

(b) Dalam menggambar garis lengkung harus luwes yang bisa dibantu dengan 

penggaris lengkung. Penggaris lengkung sangat dibutuhkan dalam 

pembuatan pola pada kerung leher,kerung lengan dan garis panggul.  

(c) Perhitungan pecahan harus cermat dan teliti.  

4) Rancangan Bahan 

Merancang bahan adalah meletakkan pola busana dalam ukuran skala kecil pada 

kertas payung sesuai dengan ukuran lebar bahan sesungguhnya maupun arah serat 

pada bahan yang digunakan. Rancangan bahan digunakan untuk mengetahui berapa 

banyak bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan busana serta meminimalisir atau 

mengurangi pengeluaran agar tidak sia-sia. Dalam merancang kebutuhan bahan,pola 

tersebut dapat ditambahkan kampuh agar kebutuhan bahan dapat diketahui lebih 

pasti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bahan adalah :  

(1) Perhatikan arah serat pada pola sesuai dengan arah serat pada bahan atau kain 

(2) Saat meletakkan pola mulai dari bagian pola yang besar dahulu kemudian pola 

yang kecil. 

(3) Untuk bahan motif, bahan kotak-kotak atau bahan garis perlu diperhatikan arah 

motif. Selain itu untuk bahan bertekstur perlu juga diperhatikan bagian baik dan 

buruk bahan agar tidak terbalik dan tertukar bagiannya.  

(4) Perhatikan desain busana sebagai pedoman bagian-bagian mana saja yang 

menggunakan bahan kain A atau mengggunakan bahan B agar tidak salah atau 

terlewatkan.  

(5) Tanda pola dan ukuran kampuh sesuai tidak kebesaran maupun tidak kekecilan.  

Berikut rancangan bahan dari cocktail dress dengan sumber ide Gedung Sate :   



a) Rancangan Bahan Utama I( Suede Biru)  

Gambar 16 Rancangan Bahan Utama I ( Skala 1:8) 



b) Rancangan Bahan Utama II (Suede Abu-Abu) 

 

Gambar 17 Rancangan Bahan Utama II (Skala 1:8) 



c) Rancangan Bahan Lining atau Voering 

 

Gambar 18 Rancangan Bahan Lining atau Voering (Skala 1:8) 

 

  



d) Rancangan Bahan Patchwork ( Bottega Coklat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Rancangan Bahan Patchwork ( Bottega biru )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 19 Rancangan Bahan Patchwork1 ( Skala 1:8) 

Gambar 20 Rancangan Bahan Patchwork II (Skala 1:8) 



f) Rancangan Bahan Patchwork ( Bottega Hijau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Rancangan Bahan Patchwork ( Bottega Abu-Abu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Kalkulasi Harga atau Rancangan Harga 

  Kalkulasi harga adalah mencatat kebutuhan dan menjumlah seluruh bahan yang 

dibutuhkan dan menjumlah seluruh bahan yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam 

pembuatan busana. Kalkulasi harga bertujuan untuk mengetahui jumlah biaya yang 

dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan bahan yang digunakan dalam pembuatan busana. 

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat kalkulasi harga yaitu :  

Figure 21 Rancangan Bahan Patchwork III ( Skala 1:8) 

Gambar 22 Rancangan Bahan Patchwork IV ( Skala 1:8) 



1. Menyertakan nama bahan,banyaknya bahan yang dibutuhkan atau diperlukan, harga 

satuan, jumlah total, harga total dari keseluruhan bahan. 

2. Bahan pokok dan bahan penunjang dibedakan dan dikelompokkan masing-masing 

3. Menentukan jumlah harga sesuai dengan jumlah barang 

4. Semua bahan yang dibutuhkan sebaiknya dicatat dan diteliti ulang agar kebutuhan 

bahan yang diinginkan sesuai tidak ada yang kurang dan tepat.  

 Berikut adalah kalkulasi harga atau rancangan harga pembuatan cocktail dress 

dengan sumber ide Gedung Sate adalah sebagai berikut:  

No. Nama Bahan Harga Satuan Kebutuhan Jumlah  

 Bahan Utama 

1. Kain Suede (Abu-abu) Rp 50.000 1.5m Rp 75.000 

 Kain Suede (Biru Dongker)  Rp 50.000 1.5m Rp 75.000 

 Kain Bottega (Abu-abu) Rp 60.000 0.5m Rp 30.000 

 Kain Bottega (Hijau Tua)  Rp 60.000 0.5m Rp 30.000 

 Kain Bottega Biru Dongker)  Rp 60.000 0.5m Rp 30.000 

 Kain Bottega (Cokelat)  Rp 60.000 0.5m Rp 30.000 

 Kain Velvet (Biru Dongker) Rp 26.000 1.5m Rp 39.000 

 Bahan Penunjang 

 Kain M33 Rp 17.000 1.5m Rp 25.500 

 Viselin Rp 5.000 1m Rp 5000 

 Mori Gula Rp 16.000 1m Rp 16.000 

 Bahan Pembantu  

 Benang (biru dongker) 1.500 1buah 1.500 

 Benang (abu-abu)  1.500 1buah 1.500 

 Rit Jepang Rp 8.000 1buah Rp 8.000 

 Bisban Biasa(Dongker) Rp.800 3buah Rp 2.400 

 Pelengkap Busana 

 Payet Haloon  Rp 17.500 1bungkus Rp 17.500 

 Anting  Rp 25.000 1pasang Rp 25.000 



JUMLAH Rp 408.400 

Table 2 Rancangan Harga 

Analisa Harga Jual  

Biaya tenaga kerja (50% x biaya produk)  

0,5 x Rp 408.400,- = Rp 204.200,- 

Biaya aus mesin (10% x biaya produk) 

0,1 x Rp 408.400,- = Rp 40.840,- 

Keuntungan (30% x biaya produk)  

0,3 x Rp 408.400,- = Rp 122.520,- 

Jumlah kebutuhan = Rp 408.400,- 

  Total = Rp 775.960,- 

Jadi,untuk harga jual busana pesta cocktail ini adalah Rp 775.960,- dibulatkan menjadi Rp 

780.000,- 

  



b. Pelaksanaan  

1) Peletakan Pola pada Bahan 

  Peletakan pola pada bahan dimulai dari pola yang paling besar sampai 

pola yang paling kecil. Misalnya pada pembuatan busana pesta cocktail ini bagian 

pola yang diletakkan dahulu adalah pola gaun bagian depan dan belakang diletakkan 

pada bahan suede biru dongker. Kemudian pola lengan diletakkan pada bahan suede 

bau-abu. Bagian patchwork ditata pada bahan satin sesuai dengan pola.  

Jika bagian pola-pola yang besar sudah tertata semua,dilanjutkan pola yang kecil. 

Misalnya bagian depun lengan dan depun leher ditata sampai semua pola tertata rapi.  

2) Pemotongan dan Pemberian Tanda Jahitan 

Pola yang sudah diletakkan pada bahan disemat dan diberi kampuh agar 

mempermudah pada proses selanjutnya yaitu proses pemotongan bahan. Pemberian 

tanda kampuh pada bahan sesuai dengan kebutuhan,dengan menggunakan kapur 

jahit (tipis-tipis). Ukuran kampuh pada bagian sisi yaitu berukuran 2-2,5cm,untuk 

bagian lengkung 1-1.5cm,kemudian kelim bawah gaun berukuran 5cm. Bagian pola 

yang dipotong terlebih dahulu adalah bagian pola yang besra sampai dengan pola 

yang terkecil. Pemotongan bahan menggunakan gunting yang tajam agar tidak 

menimbulkan tiras pada bahan atau merusak bahan. Bahan dipotong di atas menja 

potong atau di lantai atau di bidang datar karena medianya lebih luas dan 

melancarkan proses pemotongan dengan ruang gerak saat memotong bahan. Bahan-

bahan yang sudah dipotong diberi tanda jahitan menggunakan karbon jahit dan rader, 

seperti tanda bats kampuh,tanda bagian pinggang dan kupnat.  

  



3. Pemberian Interfacing  

  Pemberian interfacing dilakukan dengan cara menemepelkan bahan 

interfacing pada bahan yang memerlukan kain pelapis tersebut. Penempelan 

dilakukan menggunakan setrika. Agar interfacing dapat menempel dengan 

sempurna, pada saat menyetrika diberi air dan kemudian dilapisi dengan kain kain 

kemudian disetrika diatas kain lain tersebut. Hal ini bertujuan agar bahan utama 

tidak berubah warna karena proses penyetrikaan yang berulang-ulang. Bahan yang 

diberi pelapis adalah depun lengan dan depun leher, juga untuk patchwork.  

4. Penjelujuran dan Penyambungan 

Sebelum bahan busana dijahit dengan mesin,terlebih dahulu dijelujur 

dengan tangan,hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan pada saat proses 

penjahitan. Selain itu penjelujuran juga perlu untuk mengetahui jatuhnya bahan pada 

tubuh model, apakah sudah sesuai atau belum. Pada proses penjelujuran ini hanya 

dapat dilakukan pada bagian busana yang memang perlu proses pengepasan pada 

tubuh model.  

5. Evaluasi Proses I 

  Evaluasi proses I merupakan pengepasan busana pada tubuh model 

sebelum dilakukan proses penjahitan dengan mesin untuk mengetahui apakah busana 

yang dibuat sudah sesuai dengan desain busana dikehendaki,ukuran serta bentuk 

jatuhnya busana pada badan. aspek yang diamati dalam pengepasan antara laian 

adalah jatuhnya busana pada badan, ketepatan ukuran bagian busana pada tubuh 

model,dan penampilan secara keseluruhan. Berikut evaluasi pada proses I 

pembuatan cocktail dress dengan sumber ide Gedung Sate :  

  



Aspek yang 

Diamati 

Hasil Pengamatan Cara Mengatasi 

Dress Bagian panggul kekecilan  Memberi ruang pada 

bagian panggul sebesar 

4cm 

Bagian lubang lengan yang 

kekecilan dan kurang 

panjang 

Membuat lengan baru 

dengan membesarkan 

lubang lengan sesuai 

ukuran yang diukur 

kembali.  

Table 3 Evaluasi Fitting I 

6. Penjahitan  

Setelah pengepasan dilakukan dan telah mengetahui kekurangan pada 

busana,langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan pada kekurangan tersebut 

dan melakukan proses penjahitan dengan mesin. Langkah menjahit busana pesta 

cocktail dengan sumber ide Kantor Gubernur Jawa Barat atau Gedung Sate  adalah 

sebagai berikut :  

(1) Menjahit Patchwork 

Menjahit patchwork sesuai dengan sambungan yang telah dipecah sehingga 

membentuk pola yang telah dipecah menjadi beberapa bagian. Pola yang 

terbentuk terdiri dari bagian tengah muka dan tengah belakang tepatnya pada 

bagian sisi hingga mendekati tengah muka. Setelah menyatukan patchwork satu 

persatu selalu press untuk hasil yang maksimal 

(2) Menjahit Dress  

(a) Menyatukan patchwork dengan bagian tengah muka dan tengah belakang 

bagian badan sesuai dengan kampuh dan garis pola yang telah ditandai 

sebelumnya menggunakan karbon jahit dan alat rader.  

(b) Memasang rit jepang di bagian tengah belakang 



(c) Menyatukan bagian sisi dengan menjahit bagian tengah muka dan 

belakang . 

(d) Menjahit bagian voering sesuai dengan bentuk pola dan menyatukan 

depun bagian leher dan lengan 

(e) Menyatukan bagian voering pada bagian leher dan lengan bahan utama 

(f) Menjahit bagian lengan sesuai dengan bentuk yang telah dipotong 

sebelumnya  

(g) Menjahit bagian lengan pada bagian bahu, dari garis leher hingga bahu 

terendah sesuai dengan pola.  

(h) Mengezoem bagian furing pada tengah belakang 

(i) Mengezoem bagian bawah dress 

(j) Setelah tahapan per tahapan selalu press untuk hasil yang maksimal  

(k) Menjahit bagian segitiga 3d textile 

(l) Menyatukan segitiga pada bagian atas dada dan bawah leher sesuai desain 

dengan cara zoem sembunyi.  

(m) Memberi payet haloon pada bagian segitiga di bagian-bagian tertentu.  

(n) Memberi lubang pada bagian lengan sebanyak 3 lubang di kiri dan 3 

lubang dikanan berbentuk lingkaran dengan menggunakan pisau cutter.  

(o) Menutup tepi lubang dengan menggunakan bisban dengan cara 

mengezoem.  

  



7. Evaluasi Proses II 

   Pada tahap ini yaitu tahap dimana seluruh bagian busana telah dijahit,pada 

bagian ini hiasan busaana berupa payet pada bgaian 3d textile telah dipasang. Dalam 

evaluasi proses II ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :  

(1) Teknik jahit yang digunakan 

(2) Kerapihan jahitan 

(3) Kesesuaian dengan desain yang telah dibuat 

(4) Ketepatan ukuran pada tubuh model 

(5) Kelengkapan hiasan pada busana 

(6) Kelengkapan aksesories yang akan dipakai 

Dalam evaluasi proses II masih terdapat beberapa hal yang kurang sempurna. Berikut 

adalah hasil evaluasi proses II :   

Aspek yang Diamati Hasil Pengamatan Cara Mengatasi 

Lubang Lengan Kebesaran pada lubang 

paling atas 

Diberi hiasan berupa tali 

yang akan disoom pada 

lubang sehingga memberi 

ruang pada lubang untuk 

menghindari kelonggaran 

pada saat pemakaian 

Table 4 Evaluasi Fitting II 

c. Evaluasi Hasil Pembuatan Busana 

  Evaluasi hasil merupakan penilaian busana secara keseluruhan pada busana yang 

telah dijahit,yaitu keseuaian antara busana dengan tema dan sub tema dari trend fashion 

Singularity 2018 yang diangkat dan kesesuaian desain dengan hasil jadi busana serta 

keserasian busana secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan cocktail 

dress dengan sumber ide Gedung Sate ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai 

dengan desain yang telah dibuat. Meski pun demikian masih terdapat kekurangan dalam 

pembuatan cocktail dress ini. Evaluasi dari keseluruhan proses pembuatan busana 

diantaranya adalah adanya kesulitan dalam pembuatan desain busana dan sebagai 



solusinya penulis membuat beberapa sketsa desain untuk sebagai bahan pertimbangan 

yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Dalam  pengepasan I, ada beberapa 

bagian busana yang masih memerlukan perbaikan diantaranya adalah bagian pangggul 

hingga bagaian bawah dress kurang dilebarkan lagi, panjang lengan yang masih kurang 

panjang,dan juga lebar lubang lengan yang kekecilan. Dari beberapa bagian yang masih 

kurang sempurna  dapat diperbaiki dengan membuat lengan yang baru yang lebih panjang 

dan dengan lubang yang harus disesuaikan dengan lengan model atau peragawati. Bagian 

panggul yang harus dilebarkan sebanyak 4cm hingga bagian bawah dress sebanyak 4cm. 

Pengepresan pada patchwork yang seharusnya lebih rapi lagi. Untuk hiasan tidak ada 

perbaikan.  

  Setelah mengamati lengan pada cocktail dress, penulis menyadari lengan 

seharusnya diberi kawat agar sesuai dengan ekspektasi,berdiri tegak sesuai dengan aturan 

alur seperti pada desain, akan tetapi penulis tidak menyadari selama proses pembuatan 

cocktail dress tersebut. Hasil dari pembuatan busana coktail tersebut masih jauh dari kata 

sempurna baik dari teknik jahitan dan kerapihan akan tetapi untuk kesesuaian tema dan 

sub tema trend fashion Singularity 2019 yaitu The Futurist menurut penulis sudah sangat 

sesuai dengan pedoman yang telah ada.  

  Setelah semua proses terlalui dengan baik, terciptalah cocktail dress untuk wanita 

remaja akhir hingga dewasa awal atau untuk umur 20-30tahun  dengan sumber ide 

Gedung Sate memiliki siluet T, yang terdiri one pieces dengan hiasan payet haloon. Pada 

akhirnya busana yang telah dibuat akan dinilai oleh dewan juri pada saat grand juri 

kemudian diperagakan dalam pergelaran buana “Tromgine” 2019.   



3. Penyelenggaraan Pergelaran Busana  

a. Persiapan Pergelaran Busana 

Dalam menyelenggrakan suatu pergelaran busana,perlu adanya persiapan 

yang harus dilakukan, agar pergelaran yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan 

yang diinginkan. Berikut adalah beberapa persiapan yang dilakukan sebelum 

menyelenggarakan pergelaran Tromgine. 

1) Pembentukan Panitia  

Dalam suatu pergelaran busana,tentu membutuhkan panitia. Pembentukan 

kepanitiaan bertujuan untuk membagi tanggung jawab dalam urusan pergelaran 

agar pergelaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Dalam pergelaran busana dengan tema Tromgine ini pembentukan 

panitia terbentuk dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Busana dan 

Teknik Busana yang berjumlah 111 mahasiswa. Dari 111 mahasiswa yang 

mengikuti pergelaran ini dbagi ke dalam beberapa sie diantaranya adalah sie 

humas, sie perlengkapan, sie backstage and floor, sie dekorasi, sie booklet, sie 

dokumentasi, sie konsumsi, sie publikasi, sie model, sie acara , sie make-up dan 

sie sponsorship dimana setiap sie memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri 

yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara garis besar setiap divisi mempunyai 

tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :  

(1) Ketua umum bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh panitia 

pergelaran busana 

(2) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawan mengurusi bidang kesekretarisan 

mulai dari pembuatan proposal hingga kebutuhan surat menyurat yang 

dibutuhkan dalam pergelaran 

(3) Bendahara bertugas dan bertanggung jawab atas semua anggaran biaya dan 

keuangan pergelaran busana,mulai dari perencanaan hingga pengeluaran dana 

untuk kebutuhan pergelaran 

(4) Seksi acara bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya acara pergelaran 

(5) Seksi sponsor bertugas dan bertanggung jawab mencari sponsor untuk 

pergelaran  



(6) Seksi perlengkapan bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala 

perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam pergelaran busana 

(7) Seksi dekorasi bertugas dan bertanggung jawab membuat dekorasi panggung 

dan backdrop panggung 

(8) Seksi dokumentasi bertugas dan bertanggung jawabmendokumentasikan 

setiap acara dan jalannya acara pergelaran dari awal hingga akhir acara 

pergelaran busana 

(9) Seksi juri bertugas dan bertanggung jawab dari pemilihan juri dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dalam pergelaran busana 

(10) Seksi konsumsi bertugas dan bertanggung jawab untuk pengadaan setiap 

konsumsi yang berhubungan dengan acara pergelaran busana 

(11) Seksi keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga 

ketertiban dan kemanan dalam setiap acara 

(12) Seksi backstage and floor bertugas dan bertanggung jawab mengatur dan 

menentukan penataan venue pergelaran busana 

(13) Seksi publikasi bertugas dan bertanggung jawab menyiapakan desain 

leaflet, pamflet, poster spanduk,yang digunakan sebagai media promosi, serta 

tiket acara pergelaran busana 

(14) Seksi model bertugas dan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan model untuk pergelaran busana 

(15) Seksi humas bertugas dan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan orang-orang diluar kepanitiaan seperti birokrasi dan 

lainnya untuk kebutuhan surat, undangan dan lain-lain.  

(16) Sie make-up bertugas dan bertanggung jawab dengan segala seuatu yang 

berhubungan dengan make up dan hair do yang digunakan dalam acara 

pergelaran. 

2) Menentukan Tema 

  Pergelaran Tromgine yang merupakan akronim dari The Role of Milllenial 

Generation in Nature Environment yang diartikan sebagai peranan generasi 

milenial dalam lingkungan alam. Karya-karya yang akan ditampilkan merupakan 

perwujudan penggunaan teknologi  sebagai wujud peran mahasiswa dalam 



mempopulerkan warisan budaya yang ada di Indonesia dalam wujud  sumber ide 

busana yaitu Heritage Indonesia. Busana yang akan ditampilkan dalam pergelaran 

Tromgine ini adalah busana pesta yang dimana setiap mahasiswa diharuskan 

memasukkan unsur trend fashion 2019 ke dalam setiap karyanya. 

3) Menentukan Tujuan Pelaksanaan  

Tujuan dari pelaksanaan pergelaran busana mahasiswa angkatan 2016 yang 

bertemakan “Tromgine” ini antara lain adalah : 

a. Sebagai ujian dari Mata Kuliah Karya Inovasi Produk Fashion untuk 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Busana dan merupakan Proyek 

Akhir untuk mahsiswa Program Studi Teknik Busana (D3).  

b. Memperkenalkan karya mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Pendidikan 

Teknik Busana dan Teknik Busana kepaad masyarakat luas.  

c. Sebagai bukti eksistensi baik dari mahasiswa maupun dari Program Studi 

khususnya dalam bidang mode.  

4) Menentukan Waktu dan Tempat Penyelenggaraan  

  Pergelaran busana mahasiswa angkatan 2016 dengan tema “Tromgine” ini 

diselenggarakan pada hari Kamis, 11 April 2019 pada pukul 18.00 WIB bertempat 

di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta.  Pemilihan tempat Auditorium 

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai tempat dilaksanakannya pergelaran busana 

diamksudkan agar dapat mempermudah proses persiapan pergelaran busana 

mengingat lokasi Auditorium yang masih terdapat di komplek Universitas Negeri 

Yogyakarta. Selain itu Auditorium Univertsitas Negeri Yogyakarta juga memiliki 

gedung dan lokasi yang bagus dan cukup strategis.  

5) Menentukan Anggaran 

  Pergelaran busana mahasiswa angkatan 2015 ini diikuti oleh seratus 

sebelas mahasiswa yang asing-masing menampilkan satu karya busana pesta. 

Pergelaran busana ini memerlukan biaya atau dana yang cukup besar. 

Langkah pertama dalam menentukan anggaran adalah dengan cara mengumpukan 

data kebutuhan dari masing-masing divisi guna pelaksanaan pergelaran busana 

yang kemudian dijumlahkan menjadi satu,kemudian mencari dan menentukan 

sumber dana untuk pergelaran busana tersebut.  



  Setelah mengetahui beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan pergelaran, hal selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan 

anggaran yang tersedia. Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian 

dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimilki  untuk 

melangsungkan pergelaran tresbeut. Diharapakan dengan adanya dana yang 

tersedia tersebut dapat mencukupi sesuai dengan perencanaan sehingga 

penyelengaraan busana tersebut dapat berjalan dengan lancar.  

6) Gladi Bersih 

Gladi bersih merupakan pelatihan umum yang terakhir kali pada sebuah acara 

sebelum pelaksanaan atau pergelaran pada acara sesungguhnya. Dalam gladi bersih 

semua pengisi acara mengikuti dan mencoba melaksankan tugas dan acara sesuai 

dengan runtutan acara yang telah dirancang. Gladi bersih ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa segala persiapan untuk acara yang sesungguhnya telah 

lengkap. Beberapa manfaat dari gladi bersih diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Dapat melihat gambaran secara detail yang akan dipertunjukkan.  

b. Dapat melihat kekurangan-kekurangan  yang masih terjadi dan masih memiliki 

waktu untuk memperbaiki atau melengkapinya.  

c. Dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam acara tersebut nantinya, 

sehingga dapat melakukan penambahan atau pengurangan item acara. 

d. Sebagai sarana latihan,mecoba sound system, panggung dan kinerja masing-

masing divisi dalam sbuah tim. 

b. Pelaksanaan Pergelaran Busana 

 Pergelaran busana yang diselenggarakan pada hari Kamis, 11 April 2019 ini 

dimulai pada pukul 18.00 WIB di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. 

Pergelaran busana ini menampilkan 111 karya busana mahasiswa Pendidikan Teknik 

Busana dan Teknik Busana yang terbagi menjadi 3 sesi,dan setiap sesinya terbagi 

menjadi 2 konsentrasi busana yaitu butik dan garmen,kecuali satu sesi yaitu dimana 

ada satu kelas yang hanya memiliki satu konsentrasi yaitu butik. Sesi pertama untuk 

mahasiswa kelas A(S1) konsentrasi butik dan konsentrasi garmen, sesi kedua untuk 

mahasiswa kelas B(D3) konsentrasi butik dan untuk sesi ketiga mahasiswa kelas 

D(S1) konsentrasi butik dan garmen. Dalam pergelaran ini penulis mendapatkan 



giliran tampil pada sesi kedua dengan nomor urut 65. Agar pelaksanaan pergelaran 

busana dapat berjalan lancar maka dibuat susunan acara pada satu hari sebelum acara 

dan pada hari pelaksanaan acara.  

 Busana yang ditampilkan dalam pergelaran busana ini telah melewati  proses 

penilaian yang telah dilakukan oleh dewan juri baik pada saat penilaian gantung pada 

tanggal 6 April 2019 dan grand juri pada tanggal 7 April 2019. Dewan juri terdiri dari 

dosen PTBB, designer, pengusaha bidang fashion, dan media pencetakan. Dalam 

pergelaran busana ini mahasiswa saling berlomba untuk memperebutkan kategori 

juara, diantaranya adalah :  

1) Juara umum 

2) Juara best teknologi  

3) Juara best desain 

4) Juara favorite 

5) Juara I best poster  

6) Juara II best poster 

7) Juara III best poster 

8) Juara I butik kelas A 

9) Juara II butik kelas A 

10) Juara III butik kelas A 

11) Juara harapan I butik A 

12) Juara harapan II butik A 

13) Juara harapan III butik A 

14) Juara I butik kelas B 

15) Juara II butik kelas B 

16) Juara III butik kelas B 

17) Juara harapan I butik kelas B 

18) Juara harapan II butik kelas B 

19) Juara harapan III butik kelas B 

20) Juara I butik kelas D 

21) Juara II butik kelas D 



22) Juara III butik kelas D 

23) Juara harapan I butik D 

24) Juara harapan II butik D 

25) Juara harapan III butik D 

26) Juara I garmen 

27) Juara II garmen 

28) Juara III garmen 

29) Juara harapan I garmen 

30) Juara harapan II garmen 

31) Juara harapan III garmen 

Berikut adalah dewan juri yang memberikan penilaian dalam pergelaran busana 

“Tromgine” 2019 yang dilaksanakan pada saat grand juri pada tanggal 7 April 2019 adalah :  

GARMEN BUTIK 

Pratiwi Sundari,M.Kom Philip Iswardono 

PT.Ungaran Sari Garmen Sugeng Waskito 

Drs.Goet Poespo Dr.Drs.Hadjar Pamadhi,MA.Hons  

Table 5 Daftar Nama Juri untuk Grand Juri 

c. Hasil Pergelaran Busana 

Secara keseluruhan acara pergelaran busana dapat berjalan dengan baik 

dan lancar, meskipun ada bebrapa hambatan atau kekurangan yang merupakan sebuah 

kewajaran dalam penyelenggaraan sebuah event ternama pergelaran busana. Adapun 

evalusi dalam pergelaran busana Tromgine dinataranya adalah kurangnya komunikasi 

dan koordinasi antar beberapa sie yang mengakibatkan adanya beberapa revisi yang 

harus dilakukan yaitu sie make up pada saat hari H adanya miskomunikasi dengan 

make over sehingga pada saat apresiasi digantikan oleh bapak Afif Ghurub Bestari, 

sie humas pada saat hari H adanya miskomunikasi masalah kedatangan Rektorat yang 

ternyata berhalangan hadir dikarenakan beliau pergi ke luar kota. Selain 

miskomunikasi terdapat kelalaian pada sie publikasi pada hari H untuk tiket yang 

telah dititipkan, sehingga menunda tamu untuk masuk dan membuat keributan kecil 



antar panitia yang menitipkan tiket dengan sie publikasi. Selain miskomunikasi dan 

kelalaian panitia diatas, acara berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.  

B. HASIL 

1. Penciptaan Desain 

Desain busana dibuat dengan mengkaji beberapa hal yaitu tema, trend, sumber 

ide, dan lain-lain. Sebelum mengahsilkan busana cocktail dress dengan sumber ide 

Gedung Sate dengan The Futurist sebagai trend yang dituangkan dalam Fashion 

Illustration :  



 

Gambar 23 Fashion Ilustration 

 

 

2. Busana  



Cocktail dress dengan sumber ide Gedung Sate  telah tercipta dengan setiap 

proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Tercipta berdasarkan trend 2019/2020 yaitu 

Singularity dengan tema Neo Medieval dan subtema  The Futurist. Berdasarkan  tema 

Neo Medieval yang memiliki palet warna yang dapat dikatakan sangat melekat dari 

tema The Futurist yaitu dengan warna warna cenderung gelap dan berkesan berat, 

elegan , selain itu dapat memanipulasi bentuk badan yang sedikit berisi dan dengan 

adanya patchwork dengan perpaduan warna yang bermacam jenis yaitu warna primer 

yaitu biru, warna sekunder yaitu hijau dan juga warna intermediet yaitu coklat. 

Warna-warna tersebut memiliki sifat yang gelap akan  tetapi memberikan sifat terang 

atau memberi kesan hidup atau menyala pada outfit yang memiliki bahan utama 

berwarna biru dongker dan abu-abu. Untuk bahan utama cocktail dress menggunakan 

bahan suede untuk bahan utama dan kain bottega untuk patchwork. Bahan suede 

memiliki tekstur lapisan yang sangat halus yang dimana tidak mudah panas terkena 

panas sinar matahari dan tahan lama apabila perawatan yang dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang ada yaitu menggunakan sikat kering untuk membersihkan noda atau 

kotoran yang menempel dan jangan sampai menggunakan air. Untuk bahan bottega 

memiliki tekstur yang lembut, jatuh dan memiliki kilap yang tidak terlalu mencolok. 

Perawatan untuk bahan bottega dianjurkan untuk tidak menyikat melainkan dikucek 

dengan lembut dan untuk membersihkan noda menggunakan sikat gigi yang lembut 

agar tidak merusak serat pada bahan tersebut. Cocktail dress menggunakan payet 

sebagi hiasan yaitu payet haloon. Pengaplikasian payet tersebut tidak menyeluruh 

melainkan hanya pada bagian ujung dari 3d tekstil tersebut.  

  



3. Pergelaran Busana  

   Pergelaran busana Tromgine pada Kamis, 11 April 2019 pukul 18.00 WIB 

hingga 22.00 WIB yang bertempat di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta 

telah terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Pada pergelaran 

busana tersebut busana pesta cocktail dengan sumber ide Kantor Gubernur Jawa 

Barat atau Gedung Sate dikenakan oleh peragawati yaitu Nandy dengan nomor urut 

65 . Dari hasil rancangan busana yang telah ditampilkan pada pergelaran busana ini 

dari hasil penilaian dewan juri, maka yang dihasilkan pada pergelaran busana 

”Tromgine”2019 adalah :  

1) Juara the best technology diraih oleh Anggriany Apsari 

2) Juara the best design diraih oleh Wahyu Damayanti 

3) Juara Favorit diraih oleh Dillon 

4) Juara Umum diraih oleh Nimas Laviana Monajati 

5) Juara I the best Poster diraih oleh Nimas Laviana Monajati 

6) Juara II the besat Poster diraih oleh Salbia 

7) Juara III the best Poster diraih oleh Zulaikha Ayu S 

8) Juara I garmen kelas A dan D diraih oleh Abdullah Boy Wicaksono 

9) Juara II garmen kelas A dan D diraih oleh Huswatun Naufa 

10) Juara III garmen kelas A dan D diraih oleh Fina Ida Matusilmi 

11) Juara Harapan I garmen kelas A dan D diraih oleh Istika Wulandari 

12) Juara Harapan II garmen kelas A dan D diraih oleh Ulfa Lailatul Safaah 

13) Juara Harapan III garmen kelas A dan D diraih oleh Ita Aprilia 

14) Juara I butik kelas A diraih oleh Dhika Fine Fadillah 

15) Juara II butik kelas A diraih oleh Anggriani Apsari 

16) Juara III butik kelas A diraih oleh Dillon 

17) Juara Harapan I butik kelas A diraih oleh Silviana Dealivani 

18) Juara Harapan II butik kelas A diraih oleh Dhestia Suriandari 

19) Juara Harapan III butik kelas A diraih oleh Hanifatun Nisa 

20) Juara I butik kelas B diraih oleh Nurul Amalia Sabrina 

21) Juara II butik kelas B diraih oleh Sera Sarifah R. 



22) Juara III butik kelas B diraih oleh Salsabila Damayanti 

23) Juara Harapan I butik kelas B diraih oleh Ayu Monita Sari 

24) Juara Harapan II butik kelas B diraih oleh Arinta Deka Wari 

25) Juara Harapan III butik kelas B diraih oleh Tri Aida 

26) Juara I butik kelas D diraih oleh Nimas Laviana Monajati 

27) Juara II butik kelas D diraih oleh Erica Novitasari 

28) Juara III butik kelas D diraih oleh Citrawati Ika Wahyudi 

29) Juara Harapan I butik kelas D diraih oleh Inda Sari 

30) Juara Harapan II butik kelas D diraih oleh Anggraeni Dewi Puspita Sari 

31) Juara Harapan III butik kelas D diraih oleh Dana Shubkhi Miftakhun Nikmah 

C. PEMBAHASAN 

1. Penciptaan desain busana  

Dalam penciptaan desain penulis mengalami beberapa kendala karena disebabkan 

oleh kurnagnya memahami apa saja dalam penciptaan desain busana. Oleh karena itu 

perlunya mengkaji lebih mendalam untuk mengetahui tema-tema yang tepat yang 

akan diusung dalam pembautan karya busana ini.  

 Kesulitan yang dialami oleh penulis yaitu bingung dalam menerapkan tema, trend, 

dan sumber ide pada karya busana yang diciptakan. Oleh karena solusi untuk masalah 

tersebut yaitu dengan mencari referensi sebanyak-banyaknya tentang tema, trend, dan 

sumber ide. Sehingga dengan mencari banyak referensi kita dengan mudah akan 

menerapkan sesuai dengan karakter busana yang dipakai sehingga mempermudah 

dalam menciptakan desain.  

 

2. Pembuatan busana  

Pada proses pembuatan busana pesta malam ini, penulis mengalami beberapa 

kendala. Oleh karena itu perlunya mengkaji lebih mendalam untuk mengetahui cara 

dan teknik yang benar dalam pembuatan busana yang akan diusung dalam pembuatan 

karya busana ini. Kendala penulis dalam pembuatan busana yaitu terletak pada 

pembuatan patchwork. Penulis tidak memikirkan telebih dahulu bagaimana 

pembuatan random patchwork tersebut pada saat mendesain. Alhasil pembuatan 



patchwork membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan konsentrasi yang 

tinggi agar terhindar dari kesalahan dalam menyambung patchwork tersebut.  

Pada tahap fitting 1 terdapat kendala bagian bawah dress yang terlalu ketat yang 

menimbulkan ketidaknyamanan trehadap peragawati. Solusi dari permasalahan 

tersebut dengan mengecilkan kampuh yang tersisa ataudengan kata lain memberi 

lebih banyak ruang pada bagian bawah dress sehingga peragawati merasa nyaman 

mengenakan busana tersebut. Kemudian lingkaran pada lengan terlalu kecil sehingga 

memberikan efek tidak nyaman dikenakan oleh peragawati dan juga tidak nyaman 

dipandang juga panjang dari lengan tersebut terlalu pendek sehingga tidak sesuai 

dengan desain. Solusi dari permasalahan tersebut dengan mengganti lengan dengan 

memotong dan menjahit lengan yang baru dan memberi lubang yang baru sesuai 

dengan ukuran lengan yang seharusnya.   

Pada tahap fitting II terdapat kendala yaitu panjang dari dress yang masih terlalu 

kecil pada bagian bawah. Solusi dari permasalahan tersebut dengan mengurangi 

kampuh kembali. Lubang lengan yang telah diperbaiki terlalu besar sehingga tidak fit 

pada saat dikenakan oleh peragawati. Solusi dari permasalahan tersebut adalah 

dengan memberikan suatu hiasan yang memberikan ruang lebih sedikit pada lubang 

tersebut.  

  



3. Penyelenggaraan Pergelaran Busana  

Pergelaran busana adalah suatu rangkaian kegiatan peragaan busana yang 

menampilkan busana-busana yang diperagakan oleh model dan diselenggarakan leh 

suatu instansi tertentu. Pergelaran busana Tromgine  ini dilakukan dalam tiga tahap, 

yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pergelaran busana dibentuk suatu 

organaisasi kepanitiaan guna melancarkan dan menyukseskan acara tersebut.  

Adanya organisasi maka tanggung jawab dan tugas-tugas para mahasiswa 

menjadi jelas dan tersruktur. Pergelaran busana ini diselenggarakan pada hari Kamis, 

11 April 2019 bertempat di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. Pergelaran 

busana ini diiikuti oleh 111 mahasiswa yang terdiri dari S1 Reguler Pendidikan 

Tekinik Busana, S1 Non-Reguler Pendidikan Teknik Busana, dan D3 Teknik 

Busana. Acara fashion show terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama untuk konsentrasi 

garmen dengan jumlah 25 mahasiswa, sedangkan untuk konsentrasi garment terdapat 

86 mahasiswa. Dalam acara ini penulis mendapat urutan tampil di sesi ke 2 dengan 

nomor urut 65.  

Setelah pelaksanaan dilakukan tahapan selanjutnya adalah evalusi dari hasil 

pergelaran yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan evaluasi untuk mengatasi 

beberapa masalah yang belum terselesaikan, dengan memperlajari kekurangan dapat 

dijadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya.  

 


