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BAB III 

KONSEP PENCIPTAAN KARYA 

Konsep penciptaan karya merupakan cara untuk menghasilkan sebuah karya 

baru dan berbeda, dengan menggabungkan metode dan ide-ide yang baru. Konsep  

yang digunakan untuk menciptakan karya dan menampilkan hasil karya melalui 

tahapan-tahapan konsep penciptaan desain, konsep pembuatan busana, konsep 

menampilkan hasil busana. Berikut akan dijelaskan penerapan konsep-konsep 

tersebut dalam karya busana yang penulis buat:  

A. Konsep Penciptaan Desain  

Konsep penciptaan desain ini meliputi trend, unsur dan prinsip desain, 

tema, dan sumber ide. Berikut akan dijelaskan mengenai penerapan konsep 

dalam pembuatan busana. 

1. Penerapan Konsep Tema  

Tema yang diangkat dalam penciptaan karya busana ini adalah 

Tromgine. Tromgine merupakan singkatan dari The Role Of Millennial 

Generation In Nature Environment yang berarti peran generasi milineal 

dalam lingkungan alam. Tromgine sendiri diwujudkan dalam bentuk 

peran genersi muda atau generasi milenial yang dituangkan melalui 

karya-karya busana yang akan direalisasikan dan ditunjukan dalam 

sebuah fashion show. Karya-karya yang ditampikan merupakan 

pencerminan penggunaan teknologi sebagai kaum milenial dengan 

panduan kekayaan alam dan budaya di Indonesia yang digunakan sebagai 

sumber ide.  
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Penerapan tema tromgine pada penciptaan desain dituangkan pada 

potongan lengan A-simetris dengan ruffle juga hiasan lekat benang yang 

membentuk motif terumbu karang yang merupakan salah satu keindahan 

alam yang ada di Tamana Nasonal Wakatobi.  

2. Penerapan Konsep Trend  

Dalam menciptakan sebuah karya desain busana pesta malam penulis 

mengkaji trend yang disesuaikan dengan tema pergelaran tromgine dan 

mengacu pada trend forcesting 2019.  Trend yang diusung dalam 

penciptaan desainn busana pesta malam ini adalah cortex dengan sub 

tema fractalucious.  

Alasan dari penerpan trend cortex dengan subtema fractalucious 

dalam desain busana pesta malam karena sesuai dengan tema Tromgine 

yang merupakan pencerminan penggunaan teknologi sebagai kaum 

milenial dengan panduan kekayaan alam dan budaya di Indonesia.  

Penerapan trend cortex dituangkan pada ruffle dibagian garis leher 

hingga panggul, yang memberikan kesan luwes pada si pemakai. 

Perwujudan dari busana pesta malam ini penulis tunjukan untuk remaja 

sampai dewasa yang memiliki proporsi tubuh ideal dengan kulit kuning 

langsat.  

3. Penerapan Konsep Sumber Ide Dalam Penciptaan 

Sumber ide yang diusung penulis dalam penciptan sumber ide 

busana pesta malam ini adalah Keindahan  Taman Nasional Wakatobi. 

Taman Nasional Wakatobi memiliki berbagai jenis terumbu karang dan 
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juga hewan laut lainnya. Taman Nasional Wakatobi merupakan salah 

satu dari 50 Taman Nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten 

Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wakatobi memiliki spesies ikan yang 

berjumlah sekitar 93 spesies. Selain itu juga terdapat sekitar 112 jenis 

terumbu karang dari 13 spesies yang tersebar di 25 titik. 

Alasan penulis mengambil sumber ide Taman Nasional Wakatobi 

ini karena sesuai dengan trend yang penulis dapat sehingga dapat 

mempermudah penulis dalam penciptaan desain. Selain itu penulis 

ingin mengangkat kembali keindahan Taman Nasional Wakatobi yang 

ada di Sulawesi Tenggara.  

Sumber ide Taman Nasional Wakatobi diterapkan pada ruflle di 

bagian garis leher hingga pinggang juga hiasan lekat benang. 

4. Penerapan Konsep Unsur Desain Dalam Penciptaan 

a. Garis  

Menurut Arifah A Riyanto (2003), garis adalah penghubung 

dua buah titik dan merupakan unsur yang dapat digunakan untuk 

mewujudkan emosi serta dapat menggambarkan sifat tertentu. Dalam 

desain penulis menerapkan unsur garis diagonal pada bagian garis 

leher. 

b. Arah  

Menurut Sri Widarwati (2000), setiap garis mempunyai arah yaitu: 

a) mendatar (diagonal), b)tegak lurus (vertikal), c)miring kekanan 
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dan miring kekiri (diagonal). Dalam unsur arah penulis menerapkan 

arah diagonal pada busana di bagian garis leher.  

c. Bentuk 

Menurut Hartatiati Sulistio, (2005) Bentuk mempunyai 

kemampuan untuk menciptakan suatu perasaan serta reaksi bagi 

yang melihatnya. Dalam desain unsur bentuk yan penulis terapkan 

yaitu betuk geometris. Bentuk geometris adalah bentuk yang dibuat 

dengan garis atau menggunakan alat-alat ukur. Bentuk-bentuk yang 

dibuat dengan garis lurus antara lain segitiga, persegi, lingkaran, 

trapesium dan lain-lain. Alasan menggunakan bentuk geometris 

adalah agar desain busana yang diciptakan memiliki karakter tegas 

dan terstruktur.    

d. Tekstur  

Menurut Widjiningsih (1982), Tekstur adalah sifat 

permukaan dari garis, bidang maupun bentuk. Dalam desain penulis 

mengunakan bahan utama yaitu cady silk dengan tekstur melangsai 

dan berkilau.  

e. Ukuran  

Menurut Widjiningsih (1982) ukuran yang kontras (berbeda) pada 

suatu desain dapat menimbulkan perhatian dan menghidupkan suatu 

desain, tetapi dapat pula kontras itu menghasilkan ketidakserasian 

apabila ukurannya tidak sesuai. Dalam desain penulis menerapkan 

unsur ukuran floor yaitu panjang gaun yang menyentuh lantai.  
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f. Warna  

Menurut Wijiningsih, (1982: 6) Warna membuat segala 

sesuatu menjadi menarik dan indah. Oleh karena itu dalam berbagai 

bidang seni rupa, pakaian, hiasan, tata ruang, dan yang lain warna 

memiliki peranan penting Gelap terang. Unsur warna yang dipilih  

sesuai dengan palet warna yang ada pada trend yang penulis ambil 

yaitu warna-warna dingin dan pucat dalam nuansa pastel. Warna ini 

sesuai dengan pemakai dengan warna kulit kuning langsat.  Warna 

biru (mint) pada long dress busana pesta malam melambangkan 

kesejukan Taman Nasional Wakatobi 

g. Nilai gelap terang  

Menurut Widjiningsih,( 1982: 6) Nilai gelap terang ini menyangkut 

bermacam-macam tingkatan atau jumlah gelap terang yang terdapat 

pada suatu desain. Nilai gelap terang yang digunakan adalah menuju 

warna cerah seperti hijau tua abu-abu biru mint. Sifat warna dingin 

ini diusung karena palet warna dalam trend memiliki ciri warna yang 

dingin sifat ini diterapkan pada warna ruffle yang menerapkan warna 

abu abu dan hijau lumut.  

5. Penerapan Konsep Prinsip Desain Dalam Penciptaan  

a. Keselarasan / Harmoni  

Keselarasan adalah kesatuan diantara macam-macam unsur 

walaupun berbeda tetapi membuat tiap-tiap bagian itu tetap 

kelihatan bersatu (Sri Widarwati, 1993). Prinsip desain keselarasan 
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ini diimplementasikan pada desain keselarasa perpaduan warna 

bahan dengan warna hiasan busana serta penerapan hiasan.  

b. Irama  

Menurut Sri Widarwati (1993) Irama adalah suatu pergerakan 

pandangan yang dapat mengalihkan pandangan mata dari suatu 

bagian ke bagian yang lain. Prinsip irama yangg digunakkan yaitu  

pengulangan bentuk pada hiasan ruffle yang terapat pada garis 

leher.  

c. Perbandingan / proporsi  

Menurut Sri Widarwati, (1993) Perbandingan digunakan 

untuk menampakkan lebih besar atau lebih kecil dan memberi 

kesan adanya hubungan satu dengan yang lainya yaitu busana 

dengan pemakainya. Perbandingan adalah hubungan satu bagian 

dengan yang lain dalam suatu susunan yang berkaitan dengan 

jarak, ukuran, jumlah, tingkatan, atau bidang pada suatu desain 

busana. Desain long dress ini sudah sesuai dengan proporsi si 

pemakai. 

d. Keseimbangan  

Menurut Ernawati, (2008). Keseimbangan ada 2 yaitu 

keseimbangan simetris (fomal) dan keseimbangan asimetris 

(informal). Prinsip desain keseimbangan yang penulis terapkan 

pada busana pesta malam berupa asimetris. Bagian lengan kiri dan 
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kanan busana  tidak sama, keseimbangan asimetris ini memberikan 

kesan bebas.  

e. Pusat perhatian  

Menurut Widjiningsih (1982) untuk menciptakan melalui 

penggunaan warna, garis, bentuk dan ukuran yang kontras serta 

pembarian hiasan. Pusat perhatian pada busana pesta malam ini 

diterakan pada hiasan busana berupa lekat tali yang terdapa pada 

muka dan belakang busana. 

 

B. Konsep Pembuatan Busana  

Berdasarkan konsep desain yang sudah dibuat maka   pembuatan busana 

pesta malam ini juga akan dikonsep pembuatan busana ini penulis 

menggunakan teori yang sudah dijelaskan pada dasar penciptaan karya. 

Berikut ini akan diuraikan secara detail konsep pembuatan busana ebagai 

berikut:  

1. Busana Pesta  

Busana pesta yang dibuat penulis yaitu busana pesta malam untuk 

wanita remaja. Busana pesta malam merupakan busana yang 

digunakan pada kesempatam malam hari dengan menggunakan bahan 

yang berkualitas dan hiasan pelengkap yang bagus. Busana pesta 

malam ini dirancang menggunakan bahan yang bagus dan dengan 

hiasan yang menarik sehingga terlihat istimewa.  
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2. Bahan Busana  

Menurut Chodiyah dan Wisri A Mamdy (1982) busana pesta dibuat 

dengan bahan yang bagus dan hiasan yang menarik sehingga terihat 

istimewa, bahan busana pesta yang biasanya digunakan adalah bahan  

chifon, beledu, sutra, lame, dan lain-lain. Dari definisi diatas dapat 

saya simpulkan bahwa bahan busana pesta adalah bahan yang 

digunakan untuk pembuatan busana pesta malam dengan kualitas lebih 

bagus dibandingkan dengan bahan lainnya. Dalam pemilihan bahan 

busana penulis sesuaikan dengan tema cortex.  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan busana pesta malam ini 

adalah cady silk, organza dan satin velvet. Alasan penulis 

menggunakan bahan tersebut karena sesuai dengan karakter busana 

yang dan sesuai dengan tema serta sumber ide yang penulis ambil. 

Bahan cady silk yang berteksur melangsai dan berkilau akan 

memberikan kesan feminin pada si pemakai, dan bahan organza yang 

bertekstur transparan akan memberikan kesan elegan.  

Bahan cady silk yang berwarna mint sebagai bahan utama 

diterapkan pada long dress. Bahan organza dengan warna leaf green 

dan silver diterapkan pada ruffle dibagian garis leher hingga panggu 

bagian sisi. Bahan satin velvet saya gunakan sebagai furing dengan 

warna yang saya sesuaikan dengan bahan utama.  
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3. Pola Busana  

Menurut Ernawati (2008) pola-pola busana yag berkualitas akan 

menghasilkan busana yang enak dipakai, indah dipandang dan bernilai 

tinggi, sehingga akan tercipta suatu kepuasan bagi sipemakai.  Konsep 

pembuatan pola yang digunakan yaitu dengan metode kontruksi pola. 

Pengambilan ukuran pada model dilakukan agar sesuai dengan tubuh 

pemakai dilanjutkan dengan pembuatan pola busana menggunakan 

kontruksi pola busana.  

Jenis pola busana yang penulis gunakan dalam pembuatan busana 

pesta malam ini adalah pola busana So En karena sesuai dengan desain 

busana yang penulis buat. Selain itu sistem pola dasar So En ini lebih 

praktis dan lebih banyak kelebihanya.  Pembuatan pola busana dimulai 

dari pembuatan pola sesuai dengan desain kemudian merancang bahan 

untuk mengetahui panjang bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

busana pesta malam.  

Pembuatan pola dilakukan dengan kontruksi pola yang sangat 

berhubungan erat dengan ukuran, maka yang perlu diperhatikan cara 

pengambilan ukuran harus tepat, teliti dan cermat, Kemudian  

dilanjutkan dengan pecah pola sesai dengan desain busana yang dibuat. 

Ketelitian dan ketepatan ukuran sangat diutamakan karena yang bauk 

dan benanr merupakan kunci kesuksesan dari kenyamanan busana baik 

nyaman dipakai maupun nyaman dilihat. Dimulai dri pembuatan pola 

dasar hingga pecah polasesuai desain usana yang akan dibuat.  
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4. Teknologi Busana 

Pembuatan busana pestamalam ini diselesaikan dengan teknologi 

Adibusana yaitu busana yang dijahit menggunakan teknik tingkat 

tinggi dan sebagian besar penyelesaian jahitannya dilakukan dengan 

jahit tangan. Berikut ini adalah teknologi yang digunakan dalam 

pembuatan busana pesta malam. 

a. Teknik Penyambungan (kampuh) 

Menurut Ernawati (2008) kampuh adalah teknik 

penyambungan potongan dari bagian-bagian kain pada pembuatan 

busana. Teknologi penyambungan pada busana pesta malam 

penulis adalah kampuh buka diselesaikan dengan rompok, yaitu 

kampuh terbuka yang dijahit dengan kain serong kemudian 

disoom. Alasan penulis menggunakan kampuh buka diselesaikan 

dengan rompok karena busana menggunakan furring sehingga 

tidak menimbulkan kesan tebal pada bagian sambungan.  

b. Teknologi interfacing 

Menurut Goet Poespo (2005) interfacing adalah bahan yang 

cocok attau pantas diletakan diantara pakaian dan bahan pelapis 

dalam (vuring/lining) untuk menambah kehangatan atau bentuk. 

Pelapis yang penulis gunakan adalah fislin pada bagian depun, 

alasan dari penulis menggunakan fislin agar hasil jadi terlihat lebih 

rapi dan tidak memberikan kesan tebal pada busana. 
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c. Teknologi linning 

Menurut Goet Poespo (2009) lining adalah bahan yang 

dipotong dari bagian-bagian pola secara terpisah, digabungkan, 

kemudian dijahit pada busana untuk menutupi konstruksi bagian 

dalam, juga membantu memudahkan ketika dikenakan.  Dalam 

pembuatan busana pesta malam ini penulis menggunakan teknik 

lepas yaitu bahan utama denan furing dijahit sendiri – sendiri. 

Alasan penulis menggunakan teknik furing lepas yakni agar 

jatuhnya bahan lebih bagus dan tampak rapih dari luar maupun 

dalam.  

d. Teknolog pengepresan  

Menurut Ernawati (2008) pengepresan adalah proses penekanan 

agar bahan lebih rapi dan berkualitas tinggi. Teknologi 

pengepresan dilakukan setiap selesai penjahitan dengan suhu yang 

disesuaikan dengan jenis kainnya agar tidak terlalu panas. Dalam 

melakukan pengepresan bisa menggunakan bantalan agar gasil bisa 

lebih rapi.  

5. Hiasan Busana  

Menurut Widjiningsih (1982) disain hiasan busana merupakan 

desain terpakai yang dapat diterapkan pada berbagai pakaian anak atau 

dewasa, begitu pula desain hiasan untuk lenan rumah tangga. Untuk 

mempercantik busana pesta malam penulis menggunakan beberapa 
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jenis hiasan. Penggunaan hiasan pada busana pesta malam ini yaitu 

menggunakan teknik sulam payet dan lekat benang.  

Dalam teknik lekat benang penulis menggunakan tali cina untuk 

diaplikasikan pada busana dengan membentuk motif pada permukaan 

busana, kemudian penulis mengaplikasikan sulam payet dengan  

menggunakan halon kecil dan mutiara yang di pasangkan pada motif 

dari hiasan lekat benang. 

C. Konsep Menampilkan Hasil Busana  

Pergelaran busana atau fashion show merupakan suatu parade yang 

diselenggarakan untuk memamerkan atau memperkenalkan busana yang 

dikenakan oleh model dengan tujuan tertentu. Hal pertama yang harus 

dipersiapkan adalah pemilihan tema dari pergelaran tersebut. Sebuah tema 

akan mempengaruhi banyak komponen, seperti desain panggung, 

backdrop, lighting dan busana yang akan ditampilkan.   

Konsep pergelaran ini  mengambil tema heritage dengan tema 

besar bernama Tromgine yang menampilkan karya busana dari 111 

Mahasiswa jenjang D3 dan S1. Konsep pergelaran ini diselenggarakan 

dalam rangka Proyek Akhir dan Karya Inovasi Prodak Fashion angkatan 

2016 yang bersifat tertutup atau indoor.  

Sebuah pergelaran busana tercipta karena adanya persiapan dan 

pembentukan kepanitiaan. Kepanitiaan ini dibentuk dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya acara mulai dari persiapan hingga berlangsungnya 

acara. Dalam kepanitiaan ada pengglongan tugas dan tanggungjawab suatu 
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devisi masing-masing. Adapun panitia penyelenggara pergelaran busana 

dengan tema Tromgine ini adalah mahasiswa angkatan 2016 beserta 

panitia tambahan dengan arahan dan bimbingan dosen panitia Proyek 

Akhir. Langkah selanjutnya menentukan komponen-kompnen penting 

lainnya yang harus diperhatikan pada sebuah pergelaran antara lain: 

1. Tempat Pergelaran  

Penyelenggaraan pergelaran busana dilaksanakan di 

Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta pada Kamis, 11 

April 2019 yang bersifat tertutup atau indoor agar penonton 

dan tamu undangan merasa nyaman.  

Dalam pergelaran Tromgine ini memilih gedung 

Auditorium UNY karena memiliki beberapa keistimewaan, 

selain lokasi yang masih dalam lingkup kampus harga sewanya 

relatif terjangkau, desain ruangan di gedung ini mewah dan 

dapat menampung kurang lebih 900 orang. Selain itu backstage 

juga memiliki ruangan yang cukup luas sehingga dapat 

mempermudah dalam persiapan.  

2. Pragawati  

Dalam pergelaran diperlukan seorang pragawati yang bagus 

dan memiliki pembawaan yang lues, selain itu juga memerukan 

seorang koreografi untung mengatur tampilnya pragawati di 

atas stage agar gerakan dari pragawati terlihat teratur, rapi dan 

menarik.  
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3. Tata Panggung  

Panggung merupakan sarana yang mendasar dalam 

mencapai tujuan dari sebuah pergelaran. Konsep tata panggung 

pergelaran busana ini menggunakan panggung berbentuk T. 

Desain panggung menggunakan backdrop siluet wajah yang 

diletakan ditengah panggung.  

4. Lighting  

Lighting berfungsi sebagai penerangan dan menyorot 

pergelaran busana pada pragawati yang berjalan di atas stage. 

Dalam pergelaran busana Tromgine menggunakan lighting 

berwarna warm white.  

 


