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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada kemajuan zaman 

mengakibatkan kebutuhan manusia semakin meningkat dan beragam. 

Kebutuhan akan berbusana pun menjadi semakin meningkat, tidak hanya 

digunakan pada suatu kesempatan saja, tetapi semakin beragam jenis busana 

yang digunakan untuk berbagai kesempatan, seperti kesempatan sekolah, 

kesempatan santai, kerja hingga kesempatan pesta. Selain itu seseorang ingin 

memenuhi kebutuhan berbusana dengan tujuan utama busana tersebut, seperti 

usia, jenis kelamin, serta trend mode yang sedang berkembang pada masanya. 

Adanya perkembangan teknologi dan juga berkembang nya fashion membuat 

seseorang mudah mencari berbagai macam model busana diberbgai macam 

sumber internet, media sosial, maupun iklan sehingga ingin membuat suatu 

busana yang akan di kenakan nya pada suatu acara dan seseorang tidak 

memperhatikan style maupun siluet yang belum tentu sesuai untuk digunakan 

nya. Dalam menciptakan sebuah busana harus diperhatikan karakteristik, 

pemakai, trend yang sedang terjadi, penggunaan unsur dan prinsip desain juga 

kesempatan pemakainya. Namun dalam kenyataan nya masih terdapat 

rancangan busana yang dibuat hanya dengan memperhatikan salah satu aspek 

saja tanpa melihat aspek yang lainnya. 

Busana pesta merupakan busana yang digunakan pada kesempatan pesta, 

dimana busana tersebut dibagi menurut waktunya yaitu pagi, siang, malam. 

Sedangkan busana pesta malam adalah busana yang dipakai pada malam hari 

dengan bahan bertekstur lembut dan halus. Mode busana pada busana pesta 

malam sangat bervariasi dengan hiasan yang terlihat mewah, memberi kesan 

glamour dan mempertinggi daya pakai busana pesta itu sendiri. Warna yang 

digunakan lebih mencolok. Busana pesta ini menggali kreativitas yang 

mendalam dan menambah wawasan jenis pakaian yang pantas untuk busana 

pesta malam. Hal inilah yang melatar belakangi saya dalam membuat busana 
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pesta malam untuk wanita dengan sumber ide Tari Seblang Desa Adat Olehsari 

Banyuwangi. Memadukan motif, warna dan bahan tradisional seperti tenun, dan 

bahan tekstil modern. Paduan tersebut yang dapat menghasilkan desain dengan 

sentuhan burgeoise yang elegan dan anggun. 

Busana pesta malam untuk wanita dengan sumber ide Tari Seblang Desa 

Adat Olehsari dituangkan melalu mata kuliah Proyek Akhir. Mata kuliah 

Proyek Akhir merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik Busana D3 

untuk mendapatkan gelar Ahli Madya dalam bidang busana. Dalam menempuh 

mata kuliah Proyek Akhir mahasiswa membuat suatu karya cipta serta karya 

teknologi sebagai kreasi baru yang di realisasikan tahap demi tahap sehingga 

terwujud produk jadi dengan dilengkpai makalah atau laporan. Proyek akhir ini 

memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menuangkan ide nya dalam suatu 

pergelaran dengan tema besar “Tromgine” yaitu The Role of Millenial 

Generation in Natural/Nature Environment yang diartikan sebagai peranan 

generasi millenial dalam lingkungan alam. Busana yang ditampilkan 

merupakan pencerminan karakter millenial yang tercipta melalui 

perkembangan trend dan dipadukan dengan heritage Indonesia yang di 

aplikasikan dalam busana tersebut. Karya busana tersebut dibuat sesuai dengan 

tema yang mengacu pada trend fashion 2019/2020 Singularity.   

Proyek Akhir ini mengambil judul Busana Pesta Malam Dengan Sumber 

Ide Tari Seblang Desa Adat Olehsari. Dalam pengambilan judul tersebut 

mempunyai alasan bahwa yang pertama tema desain busana adalah 

“Reformacione” di ambil dari bahasa latin yang artinya memperbaiki diri, yang 

ditunjukan dalam penciptaan busana pada detail hiasan manik menyerupai 

andheng-andheng (tahi lalat)pada tata rias penari Seblang yang merupakan 

gambaran sifat dari manusia yang harus diperbaiki, sehingga di ambilah kata 

“Reformacione” dari bahasa latin memiliki arti memperbaiki diri. Kedua Tari 

Seblang Desa Adat Olehsari dipilih sebagai sumber ide karena Tari Seblang 

merupakan salah satu heritage di Indonesia yang sampai sekarang perayaan 

tersebut masih dilakukan, penyelenggaraan nya satu minggu setelah Idul Fitri. 

Tari Seblang sendiri adalah suatu ritual mengucap syukur, tolak bala agar desa 

tetap aman dan tentram, tari seblang ditarikan oleh seorang gadis yang belum 
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akil baliq. Busana yang dikenakan penari pun juga menjadi alasan penulis 

sebagai pemilihan sumber ide karena pada setiap yang dikenakan penari 

memiliki makna tersendiri, dari balutan selendang bermotif gajah oling, tata rias 

berupa andheng-andheng (tahi lalat), dan omprok/mahkota diatas nya bunga-

bunga dan daun pisang muda, sehingga penulis ingin mengembangkan sumber 

ide tersebut menjadi suatu hal yang baru melalui karya busana agar masyarakat 

luas dapat mengetahui dan menjaga tradisi/heritage yang ada di Indonesia ini. 

Ketiga kain tenun dan kain suede dipilih sebagai bahan busana yang 

dipertimbangkan untuk memadukan etnik tradisional dan kain modern dalam 

suatu busana pesta malam. Perpaduan tersebut membuat busana pesta malam 

yang dapat menghasilkan busana dengan sentuhan burgeoise yang elegan dan 

anggun. Busana yang akan diciptakan sebagai bentuk pengembangan desain 

dari busana yang dikenakan penari seblang, tata rias, dan aksesoris. Busana 

pesta dengan siluet ketat atau siluet T dan bentuk kemben menyerupai busana 

yang di kenakan penari. Teknik patch work segitiga berantai pada busana 

terinspirasi dari daun pisang muda omprok/mahkota penari. Penggunan bahan 

tenun dengan membuat motif garis serak agar memberi kesan etnik tradisional 

dan simetris . Detail hiasan berupa manik pada krah, selempang, dan manset 

lengan terinspirasi dari andheng-andheng (tahi lalat) tata rias penari sehingga 

menghasilkan kesan mewah dan elegan pada busana tersebut. Perancangan 

busana pesta malam ini untuk kriteria wanita dewasa (muda) usia 25-27 tahun 

sebagai pemakai atau pengguna busana tersebut dengan style personality 

feminine dan elegant. Wanita dewasa dengan usia tersebut masih mengalami 

penyesuaian terhadap pola kehidupan baru, sehingga dalam hal penampilan 

sangat memperhatikan. Wanita tidak lepas dari segala aktivitas serta kegiatan 

yang membutuhkan busana, khusus nya busana pesta. Aktivitas tersebut 

misalnya menghadiri resepsi pernikahan, acara ulang tahun, maupun acara-

acara resmi lain nya. Pemilihan busana dalam menjalani aktivitas tersebut 

sangatlah diperhatikan karena dalam berpenampilan seseorang dapat menilai 

kepribadian nya dan juga sebagai daya tarik tersendiri. 

Suatu karya busana harus tetap mengikuti kemajuan trend fashion yang ada, 

agar karya yang di ciptakan dapat diminati orang-orang masa kini. Konsep 
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dalam penciptaan desain mengacu pada trend fashion yang sedang atau akan 

berjalan. Trend fashion pada tahun 2019/2020 yaitu Singularity yang 

dipengaruhi oleh kecerdasan buatan (mesin) kecerdasan super yang melampaui 

kecerdasan manusia, lingkungan hidup, dan sosial. Tema ini mengusung 

gambaran masa keadaan yang mengindikasikan beragam pergeseran teknologi 

dan sikap-sikap yang menyertainya, dan gambaran masa depan yang masih 

diraba. Dalam konsep Singularity tersebut terdapat unsur pertanyaan, 

kekhawatiran, optimisme, serta harapan akan apa yang terjadi dimasa depan. 

Mengambil tema Svarga dengan subtema Couture Boho yang memakai gaya 

burgeoise-elegan yang kental dengan penggunaan teknologi halus dan keahlian 

yang tinggi sehingga berkesan elegant, rich, details, traditional, burgeoise, 

couture. 

Suatu desain busana perlu direalisasikan menjadi sebuah karya yang nyata, 

agar hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan manfaat nya. Dalam mewujudkan 

sebuah desain menjadi karya yang nyata bagus, rapi, menarik diperlukan sebuah 

teknik pembuatan yang bermutu tinggi. Dengan teknik adi busana, merupakan 

teknik pembuatan pakaian tingkat tinggi , menggunakan bahan-bahan kualitas 

baik, dan dihiasi dengan detail. Gaun yang menggunakan bahan utama suede 

dan tille dengan kombinasi bahan tenun lurik. Pada badan atas (dada) dan 

lengan menggunakan teknik patch work  bahan suede dan tille dengan makna 

agar masyarakat dapat menjalin hubungan yang baik antar sesama saling 

mengaitkan satu sama lain. Patch work pada badan atas dan lengan dihiasi 

dengan halon berwarna merah dan emas. Bagian gaun dibuat dari bahan suede 

dan tenun lurik, pada sambungan patch work lurik di hiasi halon untuk 

mempertajam garis/sambungan patch work tenun lurik yang di jahit serak. Gaun 

rok berbentuk span dengan belahan rok agar memudahkan untuk berjalan. 

Lengan pada gaun tersebut adalah lengan licin menggunakn manset dengan 

tutup buka kancing sengkelit, manset dihiasi dengan diamond, dan manik 

berwarna merah dan emas. Krah clerical dan selempang yang melingkar di dada 

dengan bahan suede dihiasi dengan diamond dan manik berwarna merah dan 

emas. Perpaduan bahan suede warna merah maroon dan tenun lurik merah 

maroon dan kuning tua pada busana ini mencerminkan sifat kegigihan, 
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kekuatan, dan kelembutan pada coretan warna kuning tua. Warna tersebut juga 

termasuk dalam palet warna trend fashion 2019 tema Svarga subtema Couture 

Boho. Pemilihan warna tersebut menggambarkan wanita yang gigih, kuat, 

lembut dan anggun, sehingga pemakai dapat lebih percaya diri. 

Hasil karya busana yang telah dibuat lebih bermanfaat jika dapat di 

sosialisasikan kepada orang lain melalui sebuah pergelaran busana atau fashion 

show. Maka diharapkan masyarkat dapat mengenal kekayaan, kebudayaan, 

serta heritage  yang ada di Indonesia melalui pergelaran busana “Tromgine”. 

Bangsa Indonesia harus menjaga dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan 

dan mengeksplor kekayaan alam nya serta mengembangkan nya agar tidak 

punah dan hilang oleh zaman kemajuan seperti sekarang ini. 

Dari uraian tersebut maka penciptaan sebuah desain busana pesta malam 

untuk wanita dengan sumber ide Tari Seblang Desa Adat Olehsari yang 

diwujudkan dalam bentuk karya nyata dengan menggunakan teknik adi busana 

dan di pertunjukan pada pergelaran dengan tema Tromgine yang mengacu pada 

trend fashion 2019/2020 Singularity. 

 

B. Batasan Istilah 

Batasan istilah penulisan laporan proyek akhir ini agar tidak menyimpang 

dari tujuan, maka penulis membatasi pengertian atau istilah yang terdapat pada 

laporan ini. 

1. Busana Pesta Malam 

Busana ini dikenakan oleh wanita dewasa dengan usia 25-35 tahun yang 

mempunyai karakteristik feminine, seksi, romantis, dan digunakan pada 

kesempatan pesta malam hari, sehingga busana yang dikenakan sangat 

cocok dan terlihat anggun untuk kesempatan malam hari. Bahan busana 

yang digunakan mengugunakan kain suede, tenun lurik, tilled an velvet 

sebagai furing. Pemilihan bahan yaitu yang berteskstur halus. Mode busana 

terlihat mewah dan memberi kesan glamour. Warna yang digunakan lebih 

mencolok yaitu warna merah maroon dan sedikit sentuhan warna kuning tua 

pada kain tenun lurik. Busana pesta malam dengan siluet busana T, 

kemudian warna dan hiasan yang mencolok sehingga memberi kesan 
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mewah, hiasan yang digunakan berupa manik dan halon. Teknik pembuatan 

dalam busana ini adalah teknik pembuatan halus dan bermutu tinggi. 

2. Sumber Ide Tari Seblang Desa Adat Olehsari 

Sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ide dari 

seseorang untuk menciptakan desain baru. Pada karya busana proyek akhir 

ini dipilih sumber ide Tari Seblang Desa Adat Olehsari. Tari Seblang atau 

Ritual Seblang adalah salah satu ritual upacara masyarakat Osing yang 

hanya dapat dijumpai di dua desa dalam wilayah kecamatan Glagah, 

Banyuwangi, yakni desa Bakungan dan desa Olehsari. 

Penyelenggaraan tari Seblang di dua desa tersebut juga berbeda waktunya, 

di desa Olehsari diselenggarakan satu minggu setelah Idul Fitri, sedangkan 

di desa Bakungan yang bersebelahan, diselenggarakan seminggu 

setelah Idul Adha. Para penarinya dipilih secara supranatural oleh seseorang 

yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan Gambuh atau juga dikenal 

sebagai pawang, dan biasanya penari harus dipilih dari keturunan penari 

seblang sebelumnya. Di desa Olehsari, penarinya haruslah gadis yang belum 

akil baliq, sedangkan di Bakungan, penarinya haruslah wanita berusia 50 

tahun ke atas yang telah habis masa haidnya (menopause). Penyusun 

memilih Tari Seblang yang berada di desa Olehsari karena dari segi busana, 

tata rias dan aksesoris yang dikenakan berbeda dari Tari Seblang desa 

Bakungan. Busana yang di dikenakan oleh penari Seblang desa Olehsari 

menggunakan balutan selendang bermotif gajah oling, tata rias berupa 

andheng-andheng (tahi lalat) dan omprok/mahkota yang diatas nya bunga-

bunga segar dan daun pisang muda. 

3. Tromgine 

Pergelaran busana atau fashion show adalah sebuah kegiatan yang 

digunakan untuk mempertunjukan atau memamerkan sebuah karya busana 

yang dikenakan oleh peragawan/peragawati. Pergelaran busana tersebut 

bertema “Tromgine”. Tromgine merupakan tema yang digunakan dalam 

acara pergelaran busana angkatan 2016 Pendidikan Teknik Busana dan 

Teknik Busana. Tromgine merupakan singkatan dari The Rolle of Millenial 

Generation in Natural/Nature Environment yang diartikan sebagai peranan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Glagah,_Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Glagah,_Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tari
https://id.wikipedia.org/wiki/Minggu
https://id.wikipedia.org/wiki/Idul_Fitri
https://id.wikipedia.org/wiki/Idul_Adha
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akil_baliq&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita
https://id.wikipedia.org/wiki/Menopause
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generasi milenial dalam lingkungan alam. Tromgine mengharapkan 

mahasiswa maupun orang lain dapat ikut serta dalam mempopulerkan 

warisan budaya dan alam yang ada di Indonesia. 

Dari batasan istilah judul laporan tersebut adalah busana pesta 

malam yang digunakan untuk wanita dewasa yang berusia 25-35 tahun. 

Dengan sumber ide Tari Seblang Desa Adat Olehsari yang terinspirasi dari 

busana, tata rias, dan omprok/mahkota. Busana yang dibuat sesuai dengan 

trend fashion 2019/2020 dengan tema Svarga dan subtema Couture Boho 

yang dibuat dengan bahan suede dan di padukan dengan bahan tenun lurik 

membuat kesan burgeous, warna merah maroon dan sedikit sentuhan warna 

kuning tua pada lurik memberi kesan berani dan anggun. Busana yang 

diciptakan dibuat dengan teknik halus dan bermutu tinggi. Busana tersebut 

di tampilkan dalam sebuah pergelaran busana yang di pakai oleh peragawati 

dengan tema pergelaran Tromgine. 

 

C. Rumusan Penciptaan 

Dari latar belakang dan uraian di atas, maka dapat diajukan rumusan 

penciptaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penciptaan desain busana pesta malam dengan sumber ide Tari 

Seblang Desa Adat Olehsari dalam pergelaran busana Tromgine? 

2. Bagaimana pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide Tari Seblang 

Desa Adat Olehsari dalam pergelaran busana Tromgine? 

3. Bagaimana penyelenggaraaan pergelaran busana dengan tema Tromgine 

dan menampilkan busana pesta malam dengan sumber ide Tari Seblang 

Desa Adat Olehsari dalam pergelaran busana Tromgine? 

 

D. Tujuan Penciptaan 

Sesuai dengan rumusan penciptaan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan desain busana pesta malam dengan sumber ide Tari Seblang 

Desa Adat Olehsari pada pergelaran busana Tromgine. 



8 
 

2. Membuat busana pesta malam dengan sumber ide Tari Seblang Desa Adat 

Olehsari dengan jenis jahitan halus dan bermutu tinggi pada pergelaran 

busana Tromgine. 

3. Menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema Tromgine dan dapat 

menampilkan busana pesta malam dengan sumber ide Tari Seblang Desa 

Adat Olehsari pada pergelaran busana Tromgine. 

 

E. Manfaat Penciptaan 

1. Bagi Penyusun 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan serta keterampilan tentang 

mencipta desain, pembuatan busana pesta malam dan mensosialisakan 

karya yang telah dibuat. 

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

penyusun dalam karya nyata. 

c. Mendorong dan melatih untuk mengembangkan kreativitas dalam 

menciptakan suatu karya busana. 

d. Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menyelenggarakan 

sebuah acara pergelaran busana. 

e. Sebagai media untuk menyatukan bakat dan potensi diri dalam 

menuangkan ide-ide baru. 

2. Bagi Program Studi 

a. Melahirkan calon desainer professional yang mampu bersaing dengan 

dunia kerja dalam bidang busana. 

b. Melahirkan calon tenaga kerja yang terampil dalam bidang busana. 

c. Menunjukan pada masyarakat luas akan eksistensi Program Studi 

Teknik Busana dan Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

d. Mensosialisaikan karya cipta mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan 

Teknik Busana kepada masyarakat umum dan dunia industri. 
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3. Bagi Masyarakat 

a. Mengetahui hasil karya cipta busana mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

b. Memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang busana pesta malam 

c. Memperoleh pengetahuan tentang trend fashion 2019/2020 dengan 

berbagai sumber ide 

d. Memperoleh informasi tentang kualitas mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

  


