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BAB IV 

PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

 

Di dalam bab ini penulis menguraikan secara rinci tentang bagaimana proses 

pembuatan busana, hasil busana, dan pembahasannya. Berikut adalah penjelasan 

tentang proses, hasil, dan pembahasnnya. 

A. Proses 

Proses pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide Danau Kaco ini 

meliputi tiga tahap yaitu proses penciptaan desain, proses penciptaan busana, 

dan menampilkan hasil busana. Dalam proses penciptaan desain busana hal hal 

yang dilakukan meliputi pencarian inspirasi atau sumber ide, mengkaji unsur 

dan prinsip desain, pembuatan moodboard, dan penciptaan desain. Pada proses 

pembuatan busana meliputi tahap pembuatan dan pelaksanaan. Dan dalam 

tahap menampilkan hasil busana meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Berikut uraian secara rinci temtang proses yang telah disebutkan di atas: 

1. Proses Penciptaan Desain 

Dalam proses penciptaan desain penulis menggunakan teori yang sudah 

dijelaskan pada bab II. Berikut ini tahap peroses penciptaan desain busana 

yang meliputi tema, trend, dan sumber ide: 

a. Pencarian Inspirasi 

Dalam penciptaan sebuah desain tahapan utama yaitu mencari 

sumber ide yang disesuaikan dengan tema dan trend. Setelah 

mendapatkan sumber ide, perdalam informasi tentang sumber ide 

tersebut dengan mencari referensi dari buku atau internet. Sumber ide 
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yang diambil oleh penulis yaitu Heritage Indonesia dengan tujuan agar 

Heritage di Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat. Jika mengkaji 

sumber ide dirasa sudah cukup, langkah selanjutnya adalah pembuatan 

Moodboard. 

b. Membuat Moodboard 

Moodboard merupakan kumpulan inspirasi yang didalamnya berisi 

kumpulan gambar yang mencakup sumber ide, trend, tema, warna, dan 

bahan yang akan digunakan. Untuk mempermudah dalam pembuatan 

moodboard, maka diperlukan banyak referensi tentang sumber ide yang 

diambil. Berikut merupakan cara dalam pembuatan moodboard: 

1) Menentukan judul 

2) Mengumpulkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema, sumber 

ide, siluet, palet warna, dan hiasan yang akan digunakan dalam 

pembuatan desain busana. 

3) Memotong kain untuk contoh bahan yang akan digunakan. 

Berikut ini adalah moodboard dengan sub tema Lucid dalam tema 

Cortex yang disesuaikan dengan sumber ide yang penulis ambil yaitu 

Danau Kaco. 
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Gambar 6. Moodboard 

c. Menggambar Desain 

Setelah pembuatan moodboard, tahap selanjutnya adalah 

mengaplikasikannya kedalam bentuk desain mulai dari pembuatan 

design sketching, design presentation, design production, dan desain 

hiasan. Tahap pertama adalah design sketching yaitu suatu garis besar 

atau outline dari rancangan sebuah desain. Tahap kedua yaitu desain 

presentation drawing dimana suatu desain busana yang sudah digambar 
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lengkap dengan corak kain atau warna yang dapat dilihat dari bagian 

depan dan belakang. Tahap yang ketiga yaitu design production yang 

merupakan gambar desain dengan ukuran-ukuran atau keterangan 

desain busana yang akan dibuat. Tahap yang keempat yaitu desain 

hiasan yang merupakan gambaran desain hiasan dengan keterangan 

ukuran hiasan yang akan dibuat. 
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Gambar 7. Design Sketching 
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Gambar 8. Presentation Drawing Tampak Depan 

Kerah tegak 

dengan tinggi 

4cm 
Lengan reglan 

dengan bahan 

tembus terang 

Sabuk panjang 

yang dapat 

dileas. 

Rok lingkar 

selutut 

Manset dengan 

tinggi 15 cm 

Sampel Bahan 
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Gambar 9. Presentation Drawing Tampak Belakang 

 

  

Rok di bawah mata 

kaki dengan bahan 

tembus terang 

Rit jepang 60 cm 
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Gambar 10. Design Production Tampak Depan dan Belakang 
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Gambar 11. Desain Hiasan 

  

Manik bebatuan di soom lekat pada 

bagian dada dengan menentukan titik 

tengah kemudian diberi jarak 3,5 cm 

Bagian pinggang diberi 

jarak kurang lebih 1,5 cm 



69 
 

2. Proses Pembuatan Busana 

Dalam pembuatan busana yang baik memerlukan adanya perencanaan 

yang baik pula. Perencanaan dalam pembuatan busana yang baik meliputi 

berbagai tahap seperti persiapan dan pelaksanaan. Proses pembuatan 

busana pesta malam untuk remaja dengan sumber ide Danau Kaco ini 

meliputi tiga tahapan yang harus dilakukan, berikut akan diuraikan secara 

rinci tiga tahapan tersebut: 

a. Persiapan 

Untuk membuat suatu busana diperlukan beberapa persiapan sepeti 

menganalisis desain, mengambil ukuran, pembuatan pola, perancangan 

bahan, dan kalkulasi harga. Berikut penjelasan tentang tahap persiapan 

dalam pembuatan busana pesta malam untuk remaja dengan sumber ide 

Danau Kaco antara lain: 

1) Menganalisis Desain Produksi 

Menganalisis desain produksi dalam pembuatan busana 

bertujuan agar pada saat hendak mengambil ukuran dapat 

mengetahui bagian mana saja yang perlu diukur dan diperhatikan. 

2) Pengambilan Ukuran 

Pengambilan ukuran merupakan tahapan penting untuk 

pembuatan pola busana, yang disesuaikan dengan tubuh pemakai 

agar terlihat nyaman saat dikenakan. Hasil pengukuran yang 

diperlukan dalam pembuatan busana pesta malam untuk remaja 

dengan sumber ide Danau Kaco ini antara lain: 
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a) Lingkar Leher   : 36 cm 

b) Lingkar Badan    : 82 cm 

c) Lingkar Pinggang   : 67 cm 

d) Panjang Muka   : 30 cm 

e) Panjang Punggung  :  37 cm 

f) Lebar Punggung   : 32 cm 

g) Lebar Muka   : 36 cm 

h) Panjang Bahu   : 11 cm 

i) Jarak Dada   : 16 cm 

j) Tinggi Dada   : 15 cm 

k) Tinggi Panggul   : 18 cm 

l) Lingkar Kerung Lengan  : 42 cm 

m)  Panjang Lengan   : 60 cm 

n) Lingkar Kerung Lengan Bawah : 24 cm 

o) Panjang Rok   : 65/ 105 cm 

3) Pembuatan Pola Busana 

Pembuatan pola busana disesuaikan dengan desain busana yang 

telah dibuat. System yang digunakan pada pembuatan busana peseta 

malam dengan sumber ide Danau Kaco ini adalah system So En. 

Dalam pembuatan pola menggunakan pola CAD (Computer Aided 

Design) agar lebih akurat dalam pengerjaannya. 

a) Pola Dasar 

Pola Badan Depan dan Belakang 
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Gambar 12. Pola Dasar Badan sistem Soen dengan CAD  

Skala 1:8 

Keterangan Pola Depan: 

A-B : 1/6 Lingkar leher + 0,5 cm 

A-E  : A-B + 1 cm 

B-C : Lebar Bahu 

C-D  : Turun 3,5 cm 

A-F : ½ Panjang Punggung + 1,5 cm 

G : E-F dibagi 2 

G-H : ½ Lebar Muka  

F-I : ¼ Lingkar badan + 1 cm 

F-J : ½ Panjang Punggung 

J-K  : ¼ Lingkar Pinggang + 1 cm 

J-L : Turun 3 cm 

Keterangan Pola Belakang : 

F-C : Panjang punggung 
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C-A : 2 cm 

C-B : 1/6 Lingkar leher + 0,5 cm 

B-D : Lebar Bahu 

D-E : Turun 3,5 cm 

C-G : ½ Panjang punggung 

A-J : Turun 8 cm 

J-H : ½ Lebar punggung 

G-I : ¼ Lingkar badan – 1 cm 

b) Pecah Pola 

Pola Badan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Pembuatan Pola Lengan Reglan 

Skala 1:8 

Keterangan : 

Pada bagian leher ambil bagian tengahnya kemudian pada 

bagian kerung lengan masuk 3 cm turun 2 cm kemudian 

hubungkan dengan garis leher yang sudah dibagi dua dengan 

garis lengkung keatas. Pada bagian bawah lengan menggunakan 
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garis siku sesuai ukurang kemudian hubungkan dengan sisi 

lengan. 

 

Pola Lengan Reglan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pola Lengan Reglan skala 1:8 

Keterangan : 

Bagian lengan pola yang telah dibuat dikutip menggunakan 

kertas lain kemudian di gunting dan digabungkan antara pola 

lengan depan dan belakang.  Panjang lengan di tambah sesuai 

dengan ukuran yang digunakan. 
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Pola Rok 

 

Gambar 15. Pola Rok Lingkar skala 1:8 

Keterangan : 

A – B  : 1/6 lingkar pinggang – 1 cm 

A – D : A – B  

B – C  : Panjang rok 

D – E : B – C  
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Pola Kerah 

 

Gambar 16. Pola Kerah Skala 1:4 

Hasil Pecah Pola : 

Gambar 17. Pola badan bagian depan 
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Gambar 18. Pola bagian belakang 

 

 

Gambar 19. Pola Rok bagian Luar 
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Gambar 20. Pola Rok bagian dalam 

 

Gambar 21. Pola Manset 

 

 

Gambar 22. Pola Kerah 

 

Gambar 23. Pola Sabuk 
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4) Perancangan Bahan 

Perancangan bahan merupakan sebuah kegiatan menghitung 

dan memprediksi kebutuhan bahan untuk membuat sebuah busana 

dengan tujuan meminimalkan kebutuhan bahan. Dengan adanya 

rancangan bahan, penulis dapat mengetahui peletakan pola yang 

baik dan hemat tempat. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bahan sebuah 

busana adalah sebagai berikut : 

a) Arah serat kain harus sesuai dengan tanda arah serat pada pola. 

b) Peletakan pola harus urut dimulai dari pola ukuran terbesar, 

sedang, hingga pola terkecil. 

c) Dalam peletakan pola pada kain diusahakan agar tidak boros 

kain. 

Ada beberapa keuntungan dari pembuatan rancangan harga dan 

bahan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Mengetahui seberapa banyak bahan yang diperlukan dalam 

pembuatan busana. 

b) Sebagai pedoman dalam peletakan pola yang sesungguhnya 

supaya lebih hemat waktu dan menghemat kain. 

c) Mengantisipasi kesalahan arah serat saat pemotongan. 

Berikut adalah rancangan bahan busana pesta malam untuk 

remaja dengan sumber ide Danau Kaco : 
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Gambar 24. Rancangan bahan blus, manset, sabuk, dan rok ke 3. 

Keterangan :   Panjang kain  : 300 cm 

Lebar kain : 150 cm 

Bahan   : Cavali 

Gambar 25. Rancangan bahan untuk furing blus dan furing rok. 

Keterangan :   Panjang kain  : 350 cm 

Lebar kain : 150 cm 

Bahan  : Velvet 
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Gambar 26. Rancangan bahan untuk rok bagian ke 2. 

Keterangan :  Panjang kain  : 500 cm 

Lebar kain : 150 cm 

Bahan  : Organza biru muda 

 

Gambar 27. Rancangan bahan untuk lengan dan rok bagian ke 1. 

Keterangan :  Panjang kain  : 500 cm 

Lebar kain : 150 cm 

Bahan  : Organza biru tua 

5) Kalkulasi Harga 

Kalkulasi harga merupakan kegiatan mencatat dan menjumlah 

bahan yang digunakan dalam pembuatan sebuah busana dengan 

tujuan mengetahui biaya yang dikeluarkan. Hal-hal yang 
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diperhatikan dalam pembuatan rancangan harga untuk sebuah 

busana adalah sebagai berikut: 

a) Mencantumkan nama bahan, banyaknya kebutuhan barang, 

harga satuan, jumlah harga, dan total harga keseluruhan. 

b) Nama bahan disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. 

Misalnya kain velvet untuk furing blus. 

c) Menentukan jumlah harga disesuaikan dengan jumlah bahan 

yang telah digunakan. 

d) Semua barang yang digunakan harus dicatat agar biaya sesuai 

dengan busana yang telah dibuat. 
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Table 1. Kalkulasi Harga 

No. Nama Barang Kebutuhan Harga/@ Jumlah 

1. Kain Roberto Cavali 3 m 25.000/m Rp. 75.000 

2. Kain Organza 6 m 18.000/m Rp. 108.000 

3. Kain Organza 2 7 m 30.000/m Rp. 126.000 

4. Kain Velvet 4 m 18.000/m Rp. 36.000 

5. Pita Gliter 2 roll 86.000/rol Rp. 172.000 

6. M33 1 m 4.000/m Rp. 4.000 

7. Rit Jepang 25cm 1 buah 4.000 Rp. 4.000 

8. Rit Jepang 60cm 1 buah 8.000 Rp. 8.000 

9. Benang Jahit 2 buah 1.500 Rp. 3.000 

10. Manik bulat 1 bungkus 18.000 Rp. 18.000 

11. Manik Tetes 2 bungkus 20.000 Rp. 40.000 

TOTAL Rp. 590.000 

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan persiapan dan pengorganisasian tindak 

lanjut dalam proses pembuatan busana. Berikut pelaksanaan dalam 

pembuatan busana pesta wanita untuk remaja dengan sumber ide Danau 

Kaco : 

1) Peletakan Pola Pada Bahan 

Dalam penataan pola busana pesta harus dengan teliti agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan. Meletakkan pola pada 

bahan dimulai dari pola yang besar ke pola yang kecil, misalnya 
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bahan polos untuk pembuatan dress dimulai dari peletakkan dress 

bagian depan, kemudia dress bagian belakang. Setelah pola 

diletakkan pada kain maka dibantu dengan jarum pentul untuk setiap 

sudut pola. Setelah itu diberi tanda kampuh menggunakan kapur 

jahit. 

2) Pemotongan Bahan dan Pemberian Tanda jahitan 

Pada proses pembuatan busana pesta malam untuk wanita ini 

pemotongan dilakukan mulai bahan utama terlebih dahulu dari pola 

yang terbesar menggunakan gunting kain yang tajam agar tidak 

merusak serat kain. Pemotongan pola dilakukan setelah pengecekan 

tata letak pola, sedangkan pemberian tanda jahitan menggunakan 

karbon jahit, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

penjahitan. Kampuh-kampuh yang digunakan pada bagian sisi 

besarnya 2 - 2,5 cm, pada bagian lengkung sebesar 2 cm, pada 

bagian kelim 3 – 4 cm, dan pada bagian resliting sebesar 3 – 4 cm. 

Pemotongan bahan dilakukan setelah semua bagian pola diberi tanda 

kampuh. 

3) Penjelujuran 

Penjelujuran dilakukan pada saat tahap proses atau fitting 

pertama. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam 

menjahit dan juga untuk mengetahui jatuhnya bahan pada tubuh 

model. 
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4) Evaluasi Proses I 

Evaluasi proses 1 merupakan pengepasan busana pada tubuh 

model yang sudah dalam bentuk busana tetapi masih berupa 

jelujuran. Fitting 1 bertujuan untuk melihat kekurangan pada busana 

saat dipakai oleh model dan kenyamanan pada busana. Aspek yang 

diamati dalam evaluasi ini adalah jatuhnya busana pada badan dan 

teknologi yang digunakan dalam pembuatan busana. 

Tabel 2. Evalusi Proses I 

No. Aspek yang dievalusi Evaluasi Cara Mengatasi 

1. Rok  Pita gliter pada 

bagian rok 

mengerut 

Dijelujur dan 

dijahit dengan 

dilapisi kertas 

2. Sabuk Sbuk terlalu 

lebar. 

Dipotong dan 

dikecilkan. 

3. Blus Manset 

terbuka 

Disoom/diberi 

kancing kait 

4. Blus Kerung lengan 

terlalu besar 

Kampuh 

dinaikan. 

5) Penjahitan 

Setelah pengepasan atau fitting 1 dilakukan dan mengetahui 

kekurangan pada busana serta melakukan perbaikan, maka langkah 

selanjutnya adalah penjahitan. Penjahitan dilakukan untuk 

menyambung setiap bagian hingga membentuk busana. Penjahitan 

dilakukan menggunakan mesin jahit dan juga menual menggunakan  

tangan. Hal ini dilakukan agar hasilnya menjadi rapi, kuat, dan 

maksimal. Langkah-langkah penjahitan dan penyelesaiannya yaitu : 

a) Menjahit Badan 
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(1) Menjahit bahu 

(2) Menjahit sisi badan 

(3) Menjahit sisi lengan reglan 

(4) Menjahit manset lengan 

(5) Menyambung manset dengan lengan. 

(6) Menyambung kerung lengan dengan kerung badan 

(7) Menyatukan bagian furing badan pada bagain kerung 

lengan. 

(8) Menjahit rit 

(9) Menjahit kerah 

(10) Memasang kerah dengan leher badan 

(11) Soom furing bagian rit 

(12) pressing 

b) Menjahit rok 

(1) Menjahit sisi rok 

(2) Memasang pita 

(3) Menjahit rit  

(4) Menjahit ban pinggang 

(5) Memasang ban pinggang dengan rok 

(6) Soom rit bagian furing rok 

(7) Menjahit harnet 

(8) Soom harnet 

(9) Memasang kancing kait untuk rok 
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(10) Pressing 

Dalam proses menjahit penulis mengalami beberapa 

kesulitan diantaranya meliputi penjahitan resliting untuk rok. Rok 

yang penulis ciptakan berupa rok lingkar lapis 4 dengan bahan yang 

licin, oleh karenanya dalam penjahitan resliting penulis melakukan 

penjelujuran supaya rok tidak bergeser ketika dijahit. 

6) Menghias Busana 

Hiasan busana memiliki pengertian segala sesuatu yang 

dihiaskan pada busana agar busana tersebut memiliki nilai yang 

lebih tinggi terutama pada nilai keindahannya. Hiasan busana 

merupakan unsur yang tidak kalah penting dengan unsur yang 

lainnya. Hiasan yang digunakan pada busana pesta malam remaja 

ini yaitu manik bebatuan yang berwarna biru. Peletakkan hiasan ini 

diletakkan pada bagian depan badan. 

7) Evaluasi Proses II 

Tabel 3. Evalusi Poses II 

No. Aspek yang dievalusi Evaluasi Cara Mengatasi 

1. Rok  Sisi rok 

mengerut 

Dipress mati 

2. Blus Manset tidak 

bisa berdiri 

lurus. 

Dikait atau 

disoom dengan 

lengan 

3. Blus Kerung lengan 

mengerut 

Disoom 
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8) Evaluasi Hasil 

Evaluasi hasil adalah penilaian keseluruhan pada busana yang 

telah dijahit, berupa kesesuaian antara busana dengan sub tema yang 

digunakan dan keserasian busana. Berikut beberapa evaluasi busana 

pesta yang penulis ciptakan: 

a) Pada saat pemasangan pita pada rok dilakukan penjelujuran 

terlebih dahulu agar pita tidak bergerak ketika dijahit dan harus 

menggunakan alas kertas sehingga memerlukan waktu yang 

lama. 

b) Manset lengan tidak bisa menetap pada satu sisi sehingga perlu 

disoom bagian sisi dan dikaitkan sedikit dengan sisi lengan. 

c. Menampilkan Pergelaran Busana 

Menampilkan pergelaran busana yang baik memerlukan 

perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut meliputi tiga tahapan 

yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evalusi. Tahapan pertama yaitu 

persiapan yang meliputi menentukan tema, pembentukan panitia, 

pemberian tugas, menentukan tempat dan waktu pelaksanaan, dan 

merancang anggaran dana yang dibutuhkan. Tahapan kedua yaitu 

pelaksanaan yang meliputi keseluruhan pelaksanaan pergelaran dari 

awal pembukaan hingga selesai. Tahapan ketiga yaitu evalusi yang 

meliputi evalusi kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pergelaran 
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busana. Berikut penjelasan secara rinci mengenai tahapan dalam 

menampilkan pergelaran Tromgine tersebut: 

1) Persiapan Menampilkan Hasil Busana 

a) Pembentukan Panitia 

Pembentukan panitia bertujuan supaya pergelaran busana 

dapat berjalan dengan baik. Panitia yang terlibat dalam acara 

tersebut adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Teknik Busana dan Teknik Busana yang mengikuti pergelaran 

tersebut dan beberapa panitia tambahan yang mendaftar. 

Berikut susunan kepanitiaan dalam pergelaran busana 

Tromgine oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan 

Teknik Busana: 

(1) Ketua Panitia 

(a).  Mengatur dan mengkoordinir seluruh panitia 

pergelaran busana. 

(b). Bertanggungjawab atas berlangsungnya acara. 

(c). Memimpin seluruh panitia sesuai dengan ketentuan 

dan kebijakan yang telah diputuskan. 

(d). Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. 

(2) Sekretaris  

(a). Membuat proposal yang dibutuhkan dan bekerjasama 

dengan sie yang bersangkutan. 

(b). Membuat stampel kepanitiaan. 
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(c). Mengurus dan mengatur keluar masuknya surat yang 

dibutuhkan 

(d). Pengadaan undangan dan sertifikat yang dibutuhkan. 

(e). Sebagai koordinator dalam pembuatan laporan 

pertanggung jawaban. 

(3) Bendahara 

(a). Membuat rancangan anggaran biaya seluruh kebutuhan 

acara. 

(b). Mengkoordinasi segala kebutuhan biasa masuk dan 

keluar. 

(c). Membawa dan menyimpan seluruh uang acara. 

(d). Mengatur denda/ saksi keuangan dalam kepanitiaaa. 

(e). Menyimpan nota/bukti pembayaran. 

(4) Sie Acara 

(a). Membuat susunan acara/ run down secara detail dan 

spesifik. 

(b). Mencari dan mendampingi MC 

(c). Membuat konsep acara 

(5) Sie Booklet 

(a). Mencari sponsor percetakan untuk booklet 

(b). Mencari photographer untuk pemotretan booklet. 

(c). Bertanggung jawab atas seluruh isi booklet. 

(d). Mendesain dan membuat goodiebag 
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(6) Sie Dekorasi 

(a). Mendesain dekorasi stage dan me layout seluruh vanue 

acara. 

(b). Membuat desain photobooth. 

(c). Mengatur lighting. 

(d). Mencari pihak yang berhubungan dengan dekorasi, 

stage, dan lighting. 

(7) Sie Backstage and Floor 

(a). Mengatur jalannya acara baik di depan maupun di 

belakang panggung. 

(b). Mengkondisikan kegiatan di venue (kursi, fotografer, 

dll) 

(8) Sie Dokumentasi 

(a). Mencari fotografer dan vidiografer untuk 

mendokumentasikan acara. 

(b). Mengedit video untuk keperluan acara. 

(c). Mendokumentasikan seluruh kegiatan. 

(d). Menyiapkan layar tv untuk backstage. 

(9) Sie Humas 

(a). Membuat list tamu undangan 

(b). Mengajukan proposal dan surat-menyurat kepada 

jajaran dekanat dan jurusan. 

(c). Mendistribusikan undangan. 
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(d). Mengatur among tamu. 

(e). Meminta sambutan jajaran pejabat untuk keperluan 

booklet. 

(10) Sie Sponsorship 

(a). Membuat list sponsor dan mencari kontak sponsor 

yang dituju. 

(b). Mencari tambahan dana yang dibutuhkan dengan etika 

yang baik. 

(c). Mengatur surat-surat yang berhubungan dengan 

sponsorship seperti MoU dan tanda terima. 

(d). Bertanggung jawab atas logo sponsor. 

(11) Sie Model 

(a). Membuat dan mengatur blocking. 

(b). Mengatur jadwal latihan untuk model. 

(c). Mengatur pembagian tiap sesi. 

(d). Mengatur urutan model. 

(12) Sie Juri 

(a). Membuat draft penilaian (fitting 1, fitting 2, penilaian 

gantung, dan grand juri) 

(b). Mendesain dan membuat trophi 

(c). Menyediakan buket bunga untuk juri dan pemenang. 

(13) Sie Konsumsi 

(a). Mencari sponsor untuk konsumsi. 
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(b). Mengatur pemilihan makanan dan snack yang baik dan 

benar. 

(c). Mengatur distribusi konsumsi. 

(d). Membuat jadwal kebutuhan konsumsi. 

(14)  Sie Makeup 

(a). Mencari sponsor makeup dengan harga terjangkau. 

(b). Mengatur jadwal makeup untuk acara pemotretan dan 

hari h acara. 

(c). Mengatur urutan makeup. 

(15) Sie Perlengkapan 

(a). Mengurus peminjaman perlengkapan yang dibutuhkan 

pada setiap acara. 

(b). Mengurus penyewaan kursi. 

(16)  Sie Publikasi 

(a). Membuat media publikasi seperti poster, planfet, dan 

tiket. 

(b). Membuat logo untuk acara. 

(c). Menjadi admin dalam media sosial acara. 

(d). Mengkoordinasikan jadwal jaga stand tiket dan 

penyebaran tiket. 

(17)  Sie Keamanan 

(a). Mengatur seluruh keamanan pada semua kegiatan 

acara. 
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(b). Membuat layout parker dan kartu parkir saat acara. 

(c). Mengurus perijinan keamanan pada dinas yang terkait. 

(d). Mengatur dan mencatat denda. 

b) Penentuan Tema 

Tema yang diambil dalam pergelaran busana 2019 

“Tromgine”. Tromgine merupakan akronim dari The Role Of 

Millenial Generation in Natural/Nature Environment yang 

diartikan sebagai peranan generasi milenial dalam lingkungan 

alam. Manusia merupakan bagian dari alam semesta. 

Lingkungan alam sangat penting bagi manusia karena 

lingkungan alam mempengaruhi perkembangan hidup manusia. 

Pada masa sekarang, generasi milenial hidup serba modern dan 

digital. Manusia memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat 

penunjang dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sifat sebgai 

pribadi dengan pikiran terbuka, rasa percaya diri yang bagus, 

optimis, dan mampu mengekpresikan perasaan, maka generasi 

milenial memiliki sifat positif yang dapat dimanfaatkan untuk 

membangun perasaban manusia yang lebih baik. Dalam hal ini 

generasi milenial dituntut untuk ikut serta salam perkembangan 

dan kemajuan dunia, salah satunya di bidang fashion. 

Karya-karya yang ditampilkan merupakan perwujudan 

penggunaan teknologi sebagai wujud peran mahasiswa dalam 

mempopulerkan warisan budaya yang ada di Indonesia dalam 
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wujud sumber ide busana yaitu Heritage 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. Melalui tema ini diharapkan mahasiswa  

dapat ikut serta dalam mempopulerkan warisan budaya dan 

alam yang ada di Indonesia. 

c) Sumber Dana 

Dalam penyelenggaraan busana agar berjalan dengan lancer 

perlu adanya dana finansial yang mencukupi. Untuk 

menentukan anggaran dana adalah dengan mengumpulkan data 

kebutuhan dana dari masing-masing devisi. Penentuan anggaran 

tersebut kemudian diputuskan bersama dalam sebuah pertemuan 

atau rapat dengan berbagai pertimbangan. Anggaran yang 

digunakan meliputi anggaran pokok sebesar 1.200.000,- per 

mahasiswa.  

d) Dewan Juri: 

Berikut juri internal yang bertuga memberi penilaian pada 

penilaian gantung yang dilaksanakan tanggal 6 April 2019. Juri 

dibagi menjadi dua bagian yaitu juri untuk garmen dan butik 

yang terdiri dari bapak dan ibu dosen: 

(1) Dosen Penilaian Gantung Garmen 

(2) Dosen Penilaian Gantung Butik 
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Berikut juri eksternal yang bertugas menilai karya busana 

Tromgine pada penilaian grand juri pada tanggal 7 April 2019; 

(1) Juri Garment : 

(a). Pratiwi Sundari, M.Ikom 

(b). PT. Ungaran Sari Garmen (Didit Handoyo) 

(c). Drs. Goet Poespo 

(2) Juri Butik  : 

(a). Dr. Drs. Hadjar Pamadhi, MA. Hons. 

(b). Philip Iswardo 

(c). Sugeng Waskito 

e) Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu dan tempat pelaksanaan . penyelenggaraan 

pergelaran busana 2019 ini mengusung tema Tromgine yang 

diselenggarakan melalui tiga tahapan, adapun rinciannya adalah 

sebagai berikut: 

(1) Gladi Kotor 

Hari/tanggal : Selasa, 9 April 2019 

Waktu : 11.00 WIB - selesai 

Tempat : Auditorium UNY 

(2) Gladi Bersih 

Hari/tanggal : Rabu, 10 April 2019 

Waktu : 15.00 WIB – selesai 

Tempat : Auditorium UNY 
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(3) Pergelaran Busana 

Hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019 

Waktu : 07.00 WIB – selesai 

Tempat : Auditorium UNY 

2) Pelaksanaan 

Berikut beberapa tahap yang dilakukan sebelum pergelaran busana: 

a) Penilaian Gantung 

Penilaian gantung merupakan penilaian karya busana dengan 

cara digantung atau dipasang pada sebuah mannequin. Penilaian 

ini dilaksanakan pada tanggal 6 April 2019 di gedung KPLT FT 

UNY lantai 3. Juri pada penilaian gantung merupakan dosen-

dosen jurusan Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana. 

Aspek-aspek yang dinilai meliputi Moodboard, teknik menjahit, 

hiasan busana, dan lain-lain. 

b) Grand Juri 

Grand juri merupakan penilaian dengan menggunakan 

model. Busana diperagakan oleh model langsung dan desainer 

mempresentasikan konsep busana yang telah dibuat. Berikut juri 

eksternal yang bertugas menilai karya busana Tromgine pada 

penilaian grand juri pada tanggal 7 April 2019; 

(1) Juri Garment : 

(a). Pratiwi Sundari, M.Ikom 

(b). PT. Ungaran Sari Garmen (Didit Handoyo) 
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(c). Drs. Goet Poespo 

(2) Juri Butik  : 

(a). Dr. Drs. Hadjar Pamadhi, MA. Hons. 

(b). Philip Iswardo 

(c). Sugeng Waskito 

c) Gladi Bersih 

Gladi bersih dilaksanakan sebelum pergelaran busana 

dimulai atau biasanya satu hari sebelum acara. Gladi bersih 

bertujuan sebagai latihan terakhir untuk meminimalisir resiko 

adanya kesalahan saat acara berlangsung. Dilaksanakan pada 

tanggal 10 April 2019 yang diikuti oleh seluruh panitia inti dan 

panitia tambahan pergelaran busana. 

d) Menampilkan Pergelaran Busana 

Pergelaran busana dengan tema Tromgine dilaksanakan pada 

11 April 2019 bertempat di gedung Auditorium Universitas 

Negeri Yogyakarta. Acara dimulai pukul 18.00 WIB dengan 

menampilkan karya busana dari 111 mahasiswa Pendidikan 

Teknik Busana dan Teknik Busana. 

3. Tahap Evaluasi 

Evalusi dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan 

pergelaran busana dengan tujuan mengetahui kekurangan dan hambatan 

yang terjadi. Dengan adanya evalusi diharapkan mahasiswa dapat 

mengambil pelajaran dan memperbaiki kekurangan di kemudian hari. 
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Hasil evalusi pergelaran busana Tromgine ini adalah kurangnya 

komunikasi antara satu tim devisi atau satu devisi dengan devisi yang lain. 

Kurangnya komunikasi dapat menimbulkan ketidak kompakan dalam 

acara maka penjelasan dalam forum merupakan solusi permasalahan 

tersebut.  

B. Hasil 

1. Hasil Penciptaan Desain Busana 

Dalam menciptakan sebuah desain busana pesta malam untuk 

remaja dengan sumber ide Danau Kaco ini melalui bebrapa tahap seperti 

mengkaji tema proyek akhir (Tromgine), mengkaji Trend Forecasting 

2019 dengan tema Cortex dan sub tema Lucid sehingga dapat tercipta 

sebuah desain busana pesta malam dengan judu Inaco 
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Gambar 28. Hasil Penciptaan Desain Busana 
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2. Hasil Pembuatan Karya Busana 

Pembuatan karya busana pesta malam dengan sumber ide Danau 

Kaco ini terdiri dari 2 bagaian yaitu bagian blus dan rok lingkar 4 lapis 

(rok transparan bagian luar, rok transparan bagian kedua dengan pita gliter, 

rok selutut bagian luar, dan rok selutut untuk bagian furing). Busana 

terbuat dari bahan Roberto cavali, organza, dan untuk bagian furing 

menggunakan bahan velvet. Busana pesta ini menggunakan kerah tegak 

dan manset dengan di berikan hiasan berupa pita gliter. 

 

Gambar 28. Hasi Pembuatan Karya Busana 
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3. Hasil Penyelenggaraan Pergelaran Busana 

Pergelaran busana 2019 dengan tema Tromgine telah 

diselenggarakan pada hari Kamis 11 April 2019 pada pukul 18:00 WIB di 

Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. Pergelaran busana ini diikuti 

oleh 111 mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana. 

Dalam pergelaran ini, penulis mendapat giliran untuk tampil pada sesi 3 

dengan nomor urut 88 yang diperagakan oleh pragawati Trisha. Pergelaran 

ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan dan masyarakat luas yang telah 

membeli tiket pergelaran Tromgine. 

 

Gambar 29. Hasil Penyelenggaraan Pergelaran Busana 
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Hasil rancangan busana yang telah ditampilkan pada pergelaran 

busana ini dan dari hasil penilaian dewan juri, maka dihasilkan 

pergelaran busana “Tromgine” 2019 adalah : 

a. Juara umum Nimas Laviana Monajati 

b. Juara favorit Matius Dillpn 

c. Juara best desain diraih oleh Wahyu Damayanti 

d. Juara best teknologi diraih oleh Anggraini Apsari 

e. Juara 1 garmen diraih oleh Abdullah Boy Wicaksono 

f. Juara 2 garmen diraih oleh Huswatun Naufa  

g. Juara 3 garmen diraih oleh Fina Ida Matusilmi 

h. Juara harapan 1 garmen diraih oleh Istika Wulandari 

i. Juara harapan 2 garmen diraih oleh Ulfa Lailatul Safaah 

j. Juara harapan 3 garmen diraih oleh Ita Aprilia 

k. Juara 1 butik A diraih oleh Dhika Fine Fadillah 

l. Juara 2 butik A diraih oleh Anggraini Apsari 

m. Juara 3 butik A diraih oleh Matius Dillon 

n. Juara harapan 1 butik A diraih oleh Silviana Dealivani 

o. Juara harapan 2 butik A diraih oleh Dhestia Surianddari 

p. Juara harapan 3 butik A diraih oleh Hanifatun Nisa 

q. Juara 1 butik B diraih oleh Nurul Amalia Sabrina 

r. Juara 2 butik B diraih oleh Syera Syarifa Rahmania 

s. Juara 3 butik B diraih oleh Salsabila Damayanti 

t. Juaran harapan 1 butik B diraih oleh Ayu Monita Sari 
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u. Juara harapan 2 butik B diraih oleh Arinta Deka Wati 

v. Juara harapan 3 butik B diraih oleh Triaida 

w. Juara 1 butik D diraih oleh Nimas Laviana Monajati 

x. Juara 2 butik D diraih oleh Erica Novita Sari 

y. Juara 3 butik D diraih oleh Citrawati Ika Wahyudi 

z. Juara harapan 1 butik D diraih oleh Inda Sari 

aa. Juara harapan 2 butik D diraih oleh Anggraeni Dewi Puspita Sari 

bb. Juara harapan 3 butik D diraih oleh Dana Shubkhi Miftakhum 

Nikmah.   

C. Pembahasan 

1. Penciptaan Desain   Busana 

Dalam penciptaan desain busana pesta malam dengan sumber ide 

Danua Kaco ini menyesuaikan dengan tema yang diangkat dalam 

pergelaran Tromgine yaitu Heritage indonesi yang menyesuaikan dengan 

Trend Forecasting 2019. Disini penulis mendapatkan tema Cortex dengan 

sub tema Lucid.  

Penciptaan desain diawali dengan menetapkan sumber ide dan 

mencari referensi gambar siluet, pallet warna, hiasan, dan busana yang 

kemudian di tuangkan ke dalam bentuk Moodboard dengan tujuan 

mempermudah mencari inspirasi yang sesuai dengan konsep yang telah 

ditetapkan. 

Desain yang penulis buat tentu memiliki ciri khusus untuk 

memperkuat sumber ide, sub tema, dan trend. Berdasarkan hal tersebut 
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desain busana dengan sumber ide Danau Kaco yang telah kaji dari 

reverensi yang digunakan dengan menerapkan kilauan cahaya Danau Kaco 

pada beberapa bagian busana seperti kerah, manset, rok, dan sabuk. 

Penggunaan bahan tembus terang pada bagian lengan san rok mewakili 

penerapan sari sub tema Lucid yang licin dan transparan.  

2. Pembuatan Karya Busana 

Tahapan yang dilalui setelah proses penciptaan desain busana adalah 

meealisasikan desain kedalam bentuk karya busana melalui beberapa 

proses. Proses pembuatan karya busana melewati beberapa tahap yaitu dari 

pengambilan ukuran model, pembuatan pola baik pola dasar hingga pecah 

pola sesuai dengan desain, membuat rancangan harga, membuat rancangan 

bahan, meletakkan pola dianjutkan dengan pemotongan bahan, memberi 

tanda pola, menjelujur untuk melakukan fitting I, menjahit, melakukan 

fitting II, melakukan pemotretan, memberi hiasan pada busana sesuai 

dengan desain, melakukan penilaian gantung, mengikuti grand juri, dan 

yang terakhir melakukan pergelaran busana.  

3. Menampilkan Pergelaran Busana 

Pergelaran busana merupakan seuatu rangkaian kegiatan yang 

menampilkan beberapa busana yang diperagakan oleh model dan 

diselenggarakan oleh suatu instansi tertentu. Pergelaran busana Tromgine 

ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Untuk melancarkan dan menyukseskan pergelaran busana tersebut 
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diperlukan suatu organisasi kepanitiaan supaya tugas masing-masing 

mahasiswa menjadi lebih terarah. 

Pergelaran busana Tromgine ini diselenggarakan pada hari Kamis, 

11 April 2019 yang bertempat di Auditorium Universitas Negeri 

Yogyakarta. Pergelaran busana ini diikuti oleh 111 mahasiswa Pendidikan 

Teknik Busana dan Teknik Busana. 

Setelah pelaksanaan dilakukan tahap selanjutnya adalah evalusi dari 

hasil pergelaran yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan guna mengatasi 

maslah yang belum terselesaikan, dengan demikian mahasiswa atau 

panitia dapat mengetahui kekurangan dan dapat dijadikan pembelajaran 

untuk acara selanjutnya. 

 


