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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Busana merupakan kebutuhan primer/kebutuhan pokok manusia. 

Berbusana dapat melindungi tubuh dari pengaruh sekelilingnya dan 

memenuhi kesusilaan peran busana dalam kehidupan manusia. Berbusana 

sangat penting dalam menunjang penampilan seseorang. Berbusana dapat 

menunjukan identitas sebagai mahluk individual. Pemilihan busana harus 

sesuai dengan kepribadian si pemakai, bentuk tubuh, waktu pemakaian, 

kesempatan pakai, dan keadaan ekonomi. Aspek yang perlu diperhatikan 

lainnya yaitu dapat dilihat dari aspek kebudayaan, suku, dan adat istiadat. 

Berbusana dapat juga memberikan keindahan bagi si pemakai, keinginan 

untuk menutupi kekurangan fisik dan ingin tampil berbeda dari yang lain 

merupakan naluri ilmiah dari dalam diri manusia. Pembuatan busana yang 

menarik dan membutuhkan kreativitas serta seni di dalam karya tetap 

harus memperhatikan kenyamanan bagi si pemakai.  

Semakin berkembangnya kreativitas seseorang berdampak pada 

mode yang semakin berkembang secara pesat. Dewasa ini busana 

berkembang dengan pesat, beragam dan senantiasa berubah  mengikuti 

perkembangan zaman, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Mode yang semakin berkembang dengan pesat, sering kali 

menjadikan mode tidak sesuai dengan tata cara berbusana yang baik sesuai 

norma yang berlaku. Namun hal itu dapat diatasi dengan memberi batas 

norma, agama, dan adat yang berlaku.  

Kebutuhan berbusana saat ini tidak hanya digunakan untuk satu 

kesempatan saja, melainkan berbagai kesempatan seperti rekreasi, 

bersantai dirumah, sekolah, dan menghadiri suatu pesta. Busana pesta 

menjadi salah satu yang mendapatkan banyak perhatian.  
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Dalam menciptakan busana pesta sore agar tetap menarik dan 

modis perlu mempertimbangkan dalam pemilihan trend fashion, pemilihan 

sumber ide dan karakteristiknya. Dalam pergelaran ini penyusun membuat 

busana pesta sore sesuai dengan Trend Fashion 2019 yaitu singularity 

yang bermula dari ketakutan manusia akan perkembangan teknologi yang 

meningkat sangat pesat dan melampaui kecerdasan manusia. Dalam 

menciptakan karya tugas akhir ini penulis memilih tema Svarga dengan 

subtema Upskill Craft sebagai acuan dan sumber ide Upacara Menek 

Kelih.  

Upskill craft merupakan subtema dari Svarga. Svarga didefinisikan 

keindahan spiritual. Svarga sebagai jembatan dari berbagai perbedaan 

tampilan yang ada untuk menjadi satu harmoni. Svarga adalah representasi 

dari hakikat impian umat manusia, yaitu bersama – sama hidup rukun, 

bahagia, damai, dan sejahtera di muka bumi ini. Ini dapat terwujud jika di 

dunia ini tidak ada permusuhan. Upskill craft memiliki beberapa kata 

kunci, yaitu : Craft, Indigenous, soft, woven, down to earth, dan eclectic.  

Busana yang diperagakan dalam pergelaran busana TROMGINE 

(The Role of milenial Generation In Nature Environment) yang diartikan 

sebagai peran generasi milenia yang memperkenalkan, menjaga, dan 

melestarikan kekayaan budaya yang ada di alam Indonesia pada generasi 

muda sebagai generasi penerus bangsa dalam bentuk suatu karya salah 

satunya adalah busana yang desainnya diciptakan menggunakan sumber 

ide yang diambil dari warisan budaya (heritage) Indonesia. Penyusun 

memperkenalkan warisan budaya yang ada di Indonesia melalui karya 

yang menampilkan siluet lubeng pada gaun yang ditampilkan dengan 

sumber ide Upacara Menek Kelih. Perpaduan teknologi dan alam 

digabungkan untuk menciptakan busana pesta sore dengan menggunakan 

kain tenun motif lubeng, kain lurik dipadukan dengan kain sifon yang 

memberikan kesan tembus terang dan menunjang kesan istimewa pada 

busana yang dikenakan dalam kesempatan pesta sore.   
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Upacara Menek Kelih merupakan upacara adat Bali. Upacara ini 

dilaksanakan pada anak remaja saat anak menginjak dewasa yang 

bertujuan untuk memohon kehadapan Hyang Semata Ratih agar diberikan 

jalan yang baik dan tidak menyesatkan bagi si anak. Upacara ini 

dilaksanakan dengan berbagai macam ritual serta menggunakan baju adat 

khas Bali. Detail busana ini mengambil siluet lubeng pada salah satu kain 

khas bali yaitu kain gringsing dan menggunakan tenun ikat motif lubeng. 

Motif lubeng sendiri digunakan sebagai pakaian bagi remaja yang 

melaksanakan Upacara Menek Kelih. Detail yang digunakan pada busana 

ini dirancang secara rinci dengan sungguh – sungguh, diwujudkan menjadi 

busana dengan tampilan yang menarik serta teknologi yang baik dan 

profesional. Dengan memperkenalkan tradisi Upacara Menek Kelih 

kepada masyarakat luas untuk mengetahui bahwa Indonesia memiliki 

banyak warisan budaya yang perlu untuk dilestarikan.  

Proyek akhir merupakan karya cipta mahasiswa serta karya 

teknologi sebagai kreasi baru yang di realisasikan melalui tahapan demi 

tahap sehingga terwujud produksi jadi yaitu dengan dilengkapi makalah 

atau laporan. 

 

B. Batasan Istilah  

Busana pesta sore merupakan busana yang dikenakan pada 

kesempatan pesta sore menjelang malam, dimana busana yang dikenakan 

lebih istimewa dibandingkan dengan busana sehari – hari, baik dari segi 

bahan, teknik jahit, desain, maupun hiasannya. Busana pesta sore untuk 

remaja yang berumur 18 – 20 tahun ini dipilih dikarenakan remaja selalu 

mengikuti mode, cepat bosan, dan selalu ingin sesuatu yang berbeda.  

Sumber ide adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber 

inspirasi bagi seorang desainer untuk menciptakan suatu gagasan baru 

yang lebih kreatif dan inovatif. Pada proyek akhir ini penyusun mengambil 

sumber ide upacara menek kelih. Upacara menek kelih merupakan tradisi 
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yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Kain yang digunakan pada 

busana yaitu kain tenun bermotif lubeng.  

Mengangkat tema pergelaran “TROMGINE” yang merupakan 

akronim dari The Role of Millineal Generation in Natural/Nature 

Environment. Pergelaran busana “TROMGINE” merupakan suatu 

kegiatan yang memperkenalkan rancangan atau kreasi terbaru dari 

mahasiswa yang di peragakan oleh peragawati dengan tujuan tertentu. 

Pergelaran ini menyajikan karya-karya yang menampilkan perwujudan 

penggunaan teknologi sebagai wujud peran mahasiswa dalam 

mempopulerkan warisan budaya yang ada di Indonesia dalam wujud 

sumber ide busana tersebut dibuat dengan teknik penjahitan yang halus 

(high quality), selain itu untuk menciptakan desain karya busana ini 

mengacu pada Trend busana 2019 dengan tema Svarga dan sub tema 

Upskill Craft.  

Berdasarkan batasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan 

busana pesta sore untuk remaja dengan sumber ide upacara menek kelih 

dalam pergelaran busana Tromgine adalah busana pesta yang dikenakan 

pada sore hari, di desain khusus untuk remaja berumur 18 – 20 tahun, 

desain busana yang terinspirasi dari upacara menek kelih dan busana 

tersebut diperagakan pada pergelaran busana Tromgine.  

 

C. Rumusan Penciptaan 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang akan dibahas dalam proyek akhir ini, yaitu : 

1. Bagaimana mencipta desain busana pesta sore untuk remaja dengan 

sumber ide upacara menek kelih dalam pergelaran busana Tromgine. 

2. Bagaimana membuat busana pesta sore untuk remaja dengan sumber ide 

upacara menek kelih dalam pergelaran busana Tromgine. 

3. Bagaimana menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema Tromgine 

dan menampilkan busana pesta sore untuk remaja dengan sumber ide 

upacara menek kelih. 
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D. Tujuan Penciptaan 

Sesuai dengan rumusan penciptaan di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penulisan Tugas akhir ini adalah : 

1. Menciptakan desain busana pesta sore untuk remaja dengan sumber ide 

upacara Menek Kelih dalam pergelaran busana Tromgine. 

2. Membuat busana pesta sore untuk remaja dengan sumber ide upacara 

menek kelih dalam pergelaran busana Tromgine. 

3. Menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema Tromgine dan 

menampilkan busana pesta sore untuk remaja dengan sumber ide upacara 

Menek Kelih.  

 

E. Manfaat Penciptaan 

Adapun manfaat dari Proyek Akhir ini antara lain : 

1. Bagi penyusun 

a. Menambah pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan busana 

pesta dan filosofi dari sumber ide yang diangkat. 

b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih kreatif dalam 

menciptakan karya – karya busana pesta yang menarik, dan 

berkualitas.  

c. Melatih penyusun untuk menampilkan karyanya kepada masyarakat 

melalui pergelaran busana Tromgine. 

d. Melatih penyusun dalam membuat busana pesta sore yang kreatif dan 

berkualitas. 

e. Menerapkan berbagai pengetahuan, dan keterampilan pengetahuan 

selama mengikuti perkuliahan ke dalam konteks. 

f. Mendapat pengetahuan, pengalaman dan wawasan untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penciptaan suatu 

busana yang diperagakan oleh peragawati profesional.   

2. Bagi program Studi 

a. Melahirkan calon desainer – desainer yang handal sehingga mampu 

bersaing di dunia fashion. 
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b. Melahirkan calon tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam 

bidang fashion. 

c. Mensosialisasikan karya cipta mahasiswa Program Studi Teknik 

Busana Universitas Negeri Yogyakarta kepada masyarakat dan dunia 

industri busana. 

 

3. Bagi masyarakat  

a. Memperoleh wawasan tentang berbagai macam busana dan 

perkembangannya. 

b. Menambah variasi disain sehingga dapat menambah maraknya dunia 

mode. 

c. Memperoleh informasi mengenai eksistensi program Studi Teknik 

Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta  

d. Memperoleh informasi kekayaan budaya Nusantara yang perlu 

dilestarikan dan dapat dipergunakan sebagai sumber ide busana pesta 

untuk remaja.    


