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BAB IV 

PROSES, HASIL DAN PEMBAHASAN 

Didalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang proses pembuatan, hasil 

dari busana dan pembahasan, berikut adalah penjelasannya 

A. Proses  

Proses pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide Taman 

Nasional Wakatobi ini meliputi tiga taham yaitu penciptaan desain, 

pembuatan busana dan menampilkan hasil karya. Dalam tahap penciptaan 

suatu desain hal-hal yang dilakukan adalah mengkaji reverensi, mencari 

inspirasi atau sumber ide, mengkaji unsur dan prinsip, pembuatan 

moodboard dan menciptakan desain. Pada tahap pembuatan busana 

meliputi tahap pembuatan dan pelaksanaan. dalam tahap menampilkan 

hasil karya meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, berikut ini 

akan diuraikan secara bertahap masing-masing proses tersebut.   

1. Penciptaan Desain  

Dalam penciptaan desain penulis menggunakan teori Sri Widarwati 

(1996) yang sudah dijelaskan pada bab II dalam pembuatan sketsa dan 

penciptaan desain, berikut ini tahap proses penciptaan desain busana 

sebagai berikut: 

a. Pencarian Reverensi  

Dalam membuat sebuah desain tahap pertama yang harus 

dilakukan adalah mengumpulkan reverensi dengan menyesuaikan 
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tema dan trend. Tahap  selanjutnya adalah menggali dari hasil 

reverensi yang sudah dicari kemudian dibuat moodboard.  

b. Persiapan Alat dan Bahan  

Adapun alat dan bahan yang perlukan dalam mendesain busana 

sesuai sumber ide Taman Nasioan Wakatobi yaitu sebagai berikut :  

1) Pensil  

2) Penghapus  

3) Penggaris  

4) Kertas gambar A3  

5) Pensil warna  

c. Moodboard  

Setelah memiliki banyak reverensi untuk dijadikan acuan, tahap 

selanjutnya adalah pembuatan moodboard. Moodboard adalah 

kumpulan inspirasi yang didalamnya berisi gambar yang dapat 

memunculkan ide baru dalam sebuah karya. Disini moodboard 

berisi tentang kumpulan gambar yang meliputi sumber ide, tema, 

trend, warna, dan benda hiasan yang kemungkinan akan digunakan 

pada desain tersebut. Berikut langkah pembuatan moodboard: 

1) Mengumpulkan gambar yang sesuai dengan tema dan sumber 

ide yang  akan diangkat,  juga menyesesuaiakn dengan warna, 

siluet, hisan dan bahan.  

2) Menentukan judul dari disain busananya. 

3) Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.  
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Dengan menyesuaikan trend cortex dengan sub tema fractalucious, 

dengan pemilihan warna yang disesuaikan dengan palet warna 

subtema fractalucious. Berikut adalah moodboard dalam 

pembuatan desain busana pesta malam dengan sumber ide Taman 

Nasonal Wakatobi: 

 

            Gambar 1. Moodboard 

d. Menggambar desain  

Menurut Sri Widarwati (1996) dalam gambar dan membuat sketsa 

untuk menciptakan disain busana ada beberapa teknik penyajian. 

Teknik penyajian gambar adalah teknik yang digunakan untuk 

menggambar atau membuat sketsa untuk mencipakan desain 

busana. Berikut tahapan dalam pembuatan desain busana: 
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1) Design sketching 

Design sketching adalah teknik menggambar desain dengan 

cara menuangkan ide-ide yang muncul di atas kertas dengan 

cepat.  

 

Gambar 2. Design sketching 
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2) Presentation Drawing  

Presentation Drawing adalah desain yang dibuat semenarik 

mungkin dengan warna yang disesuaikan dengan keinginan 

perancang dan dilengkapi dengan contoh bahan dengan tujuan 

untuk promosi. 

 

 

Gambar 3. Presentation Drawing 
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3) Design Production  

Design Production adalah desain yang menjelaskan tentang 

bagian-bagian pada desain yang ditampilkan  juga ukuran tiap 

bagiannya 

 

Gambar 4. Design production  
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2. Pembuatan Busana  

Dalam proses pembuatan busana tahap pertama yang harus dilakukan 

adalah persiapan mulai dari desain, rancangan bahan, hingga 

rancangan harga, kemudian tahap kedua yaitu proses penjahitaan, 

dilanjutkan tahap ketiga yaitu evaluasi. Berikut adalah penjelasannya: 

a. Persiapan  

Persiapan untuk membuat busan pesta dengan sumber ide Taman 

Nasional Wakatobi ialah: 

1) Pembuatan Gambar Kerja  

Pembuatan gambar kerja disini adalah desain dengan detail-

detail busana secara lengkap, yang disertai engan keterangan-

keteragan pada busana dengan tujuan untuk memberi pedoman 

dalam membuat busana juga dalam pengambilan ukuran 

penulis bisa mengetahui bagian mana saja yang harus diukur.  

2) Pengambilan Ukuran  

Dalam mengambil ukuran pastikan bentuk bahu, badan, 

pinggang dan panggulnya. Orang yang akan diukur sebaiknya 

menggunakan busana yang pas badan agar ukuran yng diambil 

dapat akurat. Adapun teknik pengambilan ukuran menurut 

Soekarno (2002):  
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a) Lingkar Badan  

Diukur pada bagian badan belakang, melalui ketiak hingga 

melingkari payudara, diambil angka pertemuan meteran 

dalam keadaan pas, kemudian ditambah 4cm  

b) Lingkar Pinggang  

Diukur pada bagian pinggang terkecil dalam keadaan pas, 

kemudian ditambah 2cm. 

c) Lingkar Leher  

Diukur keliling leher, diambil angka pertemua meteran 

pada lekuk leher depan bagian bawah.  

d) Lebar Dada  

Dari lekuk leher turun 5cm, kemudian diukur dari kerung 

lengan sebelah kiri hingga kerung lengan sebelah kanan. 

e) Panjang Dada  

Diukur dari lekuk leher hingga batas pinggang  

f) Panjang Sisi  

Diukur dari kerun lengan kebawah sampai batas pinggang 

g) Lebar Bahu  

Diukur dari batas leher sampai bagian bahu yang 

terendah(pangkal lengan) 

h) Panjang Lengan 

Diukur dari ujung bahu/pangkal lengan kebawah hingga 

sesuai dengan panjang lengan yang dibutuhkan.  
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i) Lingkar Kerung Lengan 

Diukur pada keliling kerung lengan dalam keadaan pas, 

ditambah 4 cm pada hasil ukuranya. 

j) Lingkar pergelangan tangan  

Diukur keliling pergelangan lengan dalam keadaan pas 

ditambah 2cm atau sesuai dengan desain.  

k) Jarak Payudara  

Diukur dari puncak payudara satu dengan satunya. 

l) Tinggi Puncak  

Diukur dari garis lingkar panggul hingga puncak payudara 

m) Panjang Punggung  

Diukur dari tulang punggu yang menonjol di bagian leher 

hingga batas pinggang. 

n) Lebar Punggung  

Diukur dari tulang eher yang menonjol trun 9cm kemudian 

diukur melebar hingga batas ketiak kanan dan kiri  

o) Panjang Dress  

Diukur dari bagian bahu tertinggi hingga panjang dress 

yang aka dibuat desuai desain. 

p) Lingkar Panggul  

Diukur melingkar pada bagian panggul terbesar  

q) Tinggi Panggul  

Diukur dari batas pinggang hingga batas panggul 
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Tabel 1. Tabel Ukuran 

No  Jenis ukuran Ukuran  

1 Lingkar Badan  90 cm  

2 Lingkar Pinggang  72 cm  

3 Lingkar Panggul  102 cm  

4 Lebar muka 35 cm 

5 Panjang muka  34 cm  

6 Tinggi dada  17 cm  

7 Lebar dada 19 cm  

8 Panjang sisi 18 cm 

9 Panjang bahu 20  cm 

10 Panjang punggung  40 cm 

11 Lebar punggung 36 cm 

12 Lingkar kerung lengan 44 cm 

13 Panjang lengan 59 cm 

14 Lingkar lengan bawah  31 cm 

15 Lingkar lengan atas 23 cm 

16 Tinggi panggul  23 cm 

17 Panjang dress dari pinggang 122 cm 

18 Tinggi lutut 64 cm 

19 Ukuran kontrol  44/91 cm 
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3) Pembuatan pola  

Sistem pembuatan pola disesuaikan dengan desain busana 

yang akan dibuat. Ketelitian dalam pembuatan pola sangat 

diutamakan karena pola yang baik dan benar adalah kunci dari 

kesuksesan dalam pembuatan busana. Sistem yang digunakan 

pada pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide 

Taman Nasional Wakatobi ini adalah sistem So En. Ukuran 

yang digunakan sesuai model yang sudah diukur. Alat yang 

digunakan untuk membuat pola yaitu pensil, metlin, penggaris 

lurus, penggaris lengkung/ penggaris panggul, penggaris siku. 

a) Pola Dasar Badan Skala 1:4 

 

Gambar 5. Pola Dasar Badan dengan sistem CAD (skala 1:4) 
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Keterangan Pola Dasar Wanita Sistem So En  

Keterangan Bagian Muka  

A-B : ¼ lingkr badan + 1cm  

A-A1 : 1/16 lingkar badan + 2cm  

A-A2 : 1/16 lingkar badan + 1cm 

Hubungkan A1-A2 membentuk garis leher  

A1-C : Panjang muka  

AC=BC , AB=CD  

B-B1 : 1/20 lingkar badan  

Hubungkan A2-B1 

A2-B2 : panjang bahu  

A2-E: ½ panjang bahu-1cm  

C-C1 : 1/10 lingkr pinggang +1cm  

Hubungkan C1-E  

C1-C2 : 3cm  

C1-F : tinggi dada  

F-F1: 2cm  

Hungungkan C2-F1 

Dari c2 membuat garis siku kekanan mengenaii garis 

BD  

C-D1 : ¼ lingkar pinggang + 1cm +3cm  

D1-D2: panjang sisi  

A1-O : 5cm  
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O-P : ½ lebar muka  

buat garis kerung lengan melewati titik B2-P-D2  

 

Keterangan Bagian Belakang : 

G-J : ¼ Lingkar badan -1cm  

G-G1 : 1.5 cm  

G-G2: 1/16 lingkar badan + 1cm  

Hubungkan G1-G2  

G1-L : pannjang punggung  

G-J= L-M , G-L=J-M  

J-J1 : 1/20 Lingkar Badan  

hubungkan G2-J1 

G2-N : panjang bahu  

L-L1 : 1/10 lingkar pinggang  

L1-L2 :  3cm  

L3 terletak ditengah-tengah L1 dan L2  

L-M1: ¼ lingkar pinggang + 1cm + 3cm  

M1-M2 : panjang sisi  

Tarik garis siku dari L3 mengenai garis mendatar M2  

S-S1: 3cm  

G1-R : 8cm  

R-Q: ½ lebar punggung  

Hubungkan N-Q-M2 : lingkar kerung lengan  
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b) Pola dasar lengan  

 

Gambar 6.Pola Dasar Lengan dengan sistem CAD 

(skala1:4) 

Keterangan Pola dasar lengan: 

A-B: Panjang Lengan  

A-C : tinggi puncak  

Buat garis siku kekiri dan kekanan  

A-D = A-E : ½ Lingkar Kerung Lengan  

A-D :  

Dibagi 4 Bgian, D1 Turun 1cma-A1 Naik 1½Cm    

A-E : Dibagi 3 A2 Naik 2cm  

Tengah –Tengah E-E1 Turun 1/2cm  
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c) Pecah pola  

 

Gambar 7.Pengembangan Pola dengan CAD (skala 1:8) 
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Gambar 8.Pola Bagian Depan  dengan CAD (skala 1:8) 

Keterangan: 

Pola badan bagian muka dibuka sehingga terdapat bagian kanan dan kiri. 
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Gambar 9. Pecah Pola Bagian Depan dengan CAD (skala 1:8) 

Keterangan: 

Tarik garis sesuai titik yag sudah dibut tadi, kemudian di buat lengkung 
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Gambar 10. Pola Bagian Belakang dengan CAD (skala 1:8) 
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Gambar 11. Pecah Pola Bagian Belakang dengan sistem CAD (skala 1:8) 

Keterangan :  

Bagian bahu turun 1.5 cm  
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Bagian kerung lengan bawah turun 2 cm   

Tarik garis dari titik bahu hingga tiitik bawah kerung lengan yang tadi sudah 

dibuat.  

 

Gambar 12.Hasil Jadi Pola Bagin Depan dengan sistem CAD (skala 1:8) 
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Gambar 13.Hasil Jadi Pola Bagian Belakang Kiri dengan sistem CAD (skala 1:8) 
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Gambar 14. Hasil Jadi Pola Bagian Belakang Kanan dengan sistem CAD (skala 

1:8) 
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Gambar 15.Hasil Jadi Pola Lengan  Pada Dress dengan sistem CAD (skala1:8) 
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Gambar 16.Hasil Jadi Pola Ruffle dengan sistem CAD (skala1:8) 

4) Perancangan bahan 

Perancangan bahan adalah suatu kegiatan untuk merancang 

cukupnya bahan yang akan digunakan sehingga desainer 

mengetahui banyaknya kain yang dibutuhkan sebelum membeli 

bahan.  

Tujuan dari merancang bahan  untuk menghitung kebutuhan 

bahan yang diperlukan untuk membuat suatu busana, sehingga 

pembelian bahan tidak berlebihan maupun kekurangan,selain 

itu juga dapat mengetahui letak pola pda bahan secara tepat 

serta shemat mungkin.  

Hal yang perlu diperhaikan dalam merancang bahan: 

a) Arah serat kain atau arahserat benang harus sesuai dengan 

arah serat pada pola 

b) Peletakan pola dimulai dari pola yang paling besar, 

kemudian dilanjutkan dengan pola sedang dan terkecil. 



104 
 

c) Jika menggunakan bahan yang bermotif lebih baik berhati-

hati dan cermati arah motifnya. 

d) Jika menggunakan bahan yang berkilau lebih baik 

memperhatikan arah kilaunya, peletakan pola harus sejajar 

sehingga kilaunya sama.  

Langkah membuat rancanagn bahan: 

a) Menyiapkan pola kecil yang telah dibuat sesuai dengan 

desain menggunakan skala 1:4 

b) Menyiapkan kertas payung sesuai dengan lebar kain yang 

akan digunakan. 

c) Meletakan pola diatas kertas payung. 

d) Memperkrakan kebutuhan kampuh dalam tiap polanya. 

e) Peletakan pola harus sesuai dengan arah serat. 

f) Menghitung kebutuhan panjng kain. 

 

Gambar 17.Rancangan Bahan Kain Cady Silk 

Bahan cady silk sebagai bahan utama 

Lebar kain 150 cm 

Panjang 400 cm 
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Gambar 18.Rancangan Bahan Organza Hijau dengan sistem 

CAD 

 

Bahan organza sebagai  ruffle 

Lebar kain 150 cm  

Panjang kain: 100 cm  

 

 

Gambar 19.Rancangan Bahan Organza Abu-Abu 

Bahan organza sebagai ruffle 
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Lebar kain : 150 cm  

Panjang kain: 100 cm  

 

Gambar 20.Rancangan Bahan Furing dengan sistem CAD 

Bahan sain velvet sebagai furing 

Lebar kain 150 cm  

Panjang kain 450 cm  

5) Kalkulasi harga  

Kalkulasi harga adalah mencatat segala kebutuhan yang 

diperlukan dalam membuat sebuah busana. Hal yang perlu 

diperhtikan dalam membuat kalkulasi harga adalah: 

a) Mencantumkan nama bahan, banyaknya bahan yang 

dibutuhkan, harga satuan bahan, jumlah total dan harga 

total dari bahan-bahan yang dibutuhkan.  

b) Nama barang disesuaikan dengan jenis bahan apa yang 

digunakan, misal ahan pokok, bahan kombinasi, bahan 

tambahan.  
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c) Dalam menentukan jumlah harga disesuaikan dengan 

banyaknya barang yang digunakan atau diperlukan. 

d) Semua barang harus tercatat, agar perhitungan biaya 

dapat lebih tepat. 

Tabel 2.Kalkulasi Harga 

No Nama Barang Kebutuhan  Harga  Jumlah  

1 Bahan utama 

cady silk  

3,5 meter  @65.000 Rp. 200.000 

2 Bahan 

linning satin 

velvet 

3 meter  @20.000 Rp. 60.000 

3 Organza  4 meter  @18.000 Rp. 72.000 

4 Tali cina  20 meter @500 Rp. 10.000 

5 Vislin  0.5 @4.000 Rp.   2.000 

6 Payet halon  25 once 25.000 Rp. 53.000 

7 Mutiara  1 renteng @6.000 Rp.   6.000 

8 Benang  2 buah  @2.000 Rp.   4.000 

9 Risliting  1 buh  @11.000 Rp.  11.000 

Total  Rp. 418.000 

 

Penyusutan alat   : 10% 

Penyusutan listrik  : 10  % 



108 
 

Penyusutan tenaga  : 25 % 

Laba    : 35 % 

Total    : 80 % 

Harga jual  Rp. 418.000 x 80 % : Rp. 752.400 

Jadi harga jualnya Rp. 755.000,- 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan merupakan bentuk tindakan dalam pembuatan 

busana. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam 

pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide Taman 

Nasional Wakatobi. 

Berikut pelaksanaan dalam pembuatan busana pesta malam:  

1) Peletakan Pola Dalam Bahan  

Peletakan pola dalam bahan merupakan langkah awal 

sebelum pemotongan bahan. Sebelum meletakan pola lebih 

baik jika kain dilipat terlehih dahulu agar memudahkan dalam 

pemotongan bahan. Dengan teknik ini dapat mempermudah 

ketika melakukan penandaan pada kain.  

Dalam penataan pola perhatikan arah seratnya jangan 

sampai miring, hindari bagian pingiran kain. Beri jarak antar 

pola untuk kampuh. Jika sudah tempat posisi polanya semat 

menggunakan jarum pentul agar tidak bergeser. 
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2) Pemotongan Bahan  

Pada proses pemotongan bahan busana pesta malam ini  

dilakukan mulai bahan utama terlebih dahulu dari pola yang 

terbesar menggunakan gunting kain yang tajam agar tidak 

merusak serat kain. Kampuh-kampuh yang digunakan bagian 

sisi 2-3 cm, bagian risliting 3-4 cm, bagian kelim 4-5cm.  

Pemotonan dilakukan diatas meja potong atau dilantai yang 

lebar dan datar. Yang perlu diperhatikan ketika pemotongan 

bahan adalah saat pemotongan kain posisi tangan kiri 

sebaiknya diatas pola yang akan dipotong, hal ini bertujuan 

agar pola tidak bergeser dan tetap pada tempatnya. 

3) Memberi Tanda Jahitan/Merader 

Pemberian tanda jahitan adalah memindahkan tanda jahitan 

dari pola ke kain menggunakan kertas karbon dan rader, proses 

ini  berfungsi untuk mempermudah ketika akan melakukan 

penjahitan pada kain.  Tanda pola yang harus dipindahkan 

adalah bagian kupnat, bagian sisi pola, bagian tengah belakang, 

bagia bahu, bagian kelim, bagian garis leher.  

4) Pemberian interfacing 

Pemberian interfacing ini dilakukan untuk memberikan 

kesan tebal pada kain. Pada busana pesta malam kali ini bagian 

yang penulis beri interfacing adalah bagian depun. Pemberian 

interfacing dilakukan dengan cara menempelkan bahan 
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interfacing pada kain yang memerlukan bahan pelapis 

kemudian rekatkan menggunakan setrika. Agar hasil dapat 

maksimal lakukan dengan menyrmprotkan air ada bagian 

interfacing dan diberi lapisan ketika proses penyetrikaan.  

5) Penjelujuran  

Sebelum bahan busana dijahit menggunakan mesin, terlebih 

dahulu dijelujur dengan tangan, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah busana sudah sesuai dengan ukuran model, 

ketika fitting 1. Apabila memungkinkan terjadi kesalahan maka 

masih bisa untuk diperbaiki. Pada bagian penjelujuran ini 

hanya dilakukan pasa bagian tertentu saja yang sekiranya dapat 

terjadi kesalahan. Adapun bagian-bagian yang harus dijelujur : 

a) Menjelujur bagian sisi. 

b) Menjelujur bagian sambungan bahan utama dengan furing. 

c) Menjelujur bagian kelim. 

6) Evaluasi proses 1 

Evaluasi proses 1 merupakan pengepasan busana pada 

tubuh model yang sudah dalam bentuk busana tetapi masih 

berupa jelujuran/belum dijahit mesin. Fitting 1 bertujuan untuk 

melihat kekurangan pada busana saat dipakai oleh model, 

jatuhnya busana ketika dipakai model, kenyamanan pada 

busana. Aspek yang diamati dalam evaluasi ini adalah jatuhnya 
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busana pada badan model dan teknologi yang digunakan dalam 

pembuatan busana dan penampilan secara keseluruhan. 

Tabel 3.Evaluasi 1 

Aspek yang 

diamati 

Hasil pengamatan Cara mengatasi  

Kupnat  Tidak sejajar  Diukur kembali jaraknya 

dengan sisi 

Lengan  Kurang panjang  Panjanglengan ditambah 

2cm 

 

7) Penjahitan  

Setelah 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. Proses 

penjahitan dilakukan menggunakan mesin. Langkah penjahitan 

busana pesta malam dengan sumber ide Taman Nasional 

Wakatobi : 

a) Menjahit bagian kupnat bahan utama maupun linning, 

muka dan belakang. 

b) Menjahit bagian bahu bahan utama maupun linning. 

c) Menjahit bagian tengah belakang  

d) Menjahit bagian sisi  
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e) Menjahit bagian risliting sisi 

f) Menjahit sisi lengan  

g) Menjatukan lengan dengan badan 

h) Menyatukan linning dengan bahan utama. 

i) Bagian rufle disoom dalam  

j) Jahit kelim bahan utama maupun furing  

8) Menghias busana  

Setelah melakukan proses penghiasan selanjutnya proses 

menghias busana. Menghias busana memiliki fungsi untuk 

mempercantik tampilan busana juga menambah nillai jual pada 

busana tersebut. 

 

Gambar 21. Desain Hiasan 

 

 Langkah menghias busana pesta malam : 

a) Siapkan jenis tali cina sebagai hiasan, mutiara dan payet 

halon.  



113 
 

b) Buat pola pada bahan sesuai dengan hiasan yang akan 

dibuat menggunakan tali cina yang dijelujur.  

c) Pemasangan payet pada bagian motif tertentu. 

d) Pemasangan mutiara pada bagian tengah motif bunga.  

  

Gambar 22. Hasil Desain Hiasan 

9) Evaluasi proses 2 

Pada tahap ini yaitu tahap dimana seluruh bagian busana telah 

dijahit dan pada bagian busana sudah terpasang, sehingga daam 

proses evaluasi 2 ini dapat dilihat apakah busana sudah sesuai 

dengan desain atau tidak.  
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Tabel 4.Evaluasi 2 

Aspek yang 

diamati 

Hasil Evaluasi Cara mengatasi 

Hiasan 

busana  

Kurang terlihat menarik  Pemasangan payet 

lebih diperbanyak  

Busana  Pada garis leher bagian 

sambungan depun 

terlihat dari luar  

Dilakukan 

pengesuman agar 

lehih rapi 

 

c. Evaluasi Hasil 

Hasil busana yang diciptakan adalah busana pesta malam 

wanita remaja dengan sumber ide Taman Nasional Wakatobi. 

Trend yang diambil yaitu trend 2019 dengan tema Cortex dan sub 

tema Fracralucious.  Dalam evaluasi hasil berisi tentang penilaian 

secara keseluruhan pada busana yang telah dijahit, yaitu kesesuaian 

antara busana dengan tema atau subtema yang diangakat serta 

kesesuain busana keseluruhan. Dari keseluruhan busan apesta 

malam  yang perancang ciptakan, ada beberapa evaluasi antara 

lain: 

1) Pada saat penciptaan desain mengalami perubahan pada 

ruffle, sehingga ruffle terdapat 2 warna. 
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2) Pada saat penjahitan bagian garis leher Asimetris 

mengalami kesulitan karena hasilnya furing terlihat dari 

luar.  

3) Pada saat fitting 1 terdapat beberapa kekurangan, yaitu 

bagian furing kurang panjang, bagian garis leher terlihat 

kurang rapi karena furing nampak dari luar dan bagia ruflle 

kurang panjang.  

4) Penyelesaian hiasan kurang sesuai karena benang soom 

masih nampak.  

5) Waktu yang digunakan sangat sempit sehingga kurang 

fokus dalam pengerjaanya.  

3. Penyelenggaraan Pergelaran Busana  

b. Persiapan  

1) Pembentukan Panitia 

Adapun susunan kepanitian dalam pergelaran busana 

TROMGINE oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Busana S1 

dan Teknik Busana D3 adalah sebagai berikut:  

a) Ketua Panitia Bertanggungjawab atas berlangsungnya 

seluruh acara dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dalam 

kepanitiaan pagelaran busana, serta bertanggungjawab atas 

segala kelancaran penyelenggaraan acara.  

b)  Sekretaris bertugas mencatat dan sebagai pengingat segala 

keputusan atau kebijaksanaan rapat yang telah ditetapkan 
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dalam rapat, Mengurus segala kebutuhan surat menyurat 

seluruh panitia. Pengadaan undangan dan sertifikat yang 

dibutuhkan dari semua konten acara.  

c) Bendahara bertugas membuat rancangan anggaran biaya 

(RAB) seluruh kebutuhan acara, Mengatur keluar 

masuknya uang dari berbagai sumber pendapatan dan 

pengeluaran, Mencatat segala pemasukan dan pengeluaran 

dari berbagai sumber, Mengatur denda/ sanksi keuangan 

dalam kepanitiaan.  

d) Sie Sponsorship  bertugas membuat list sponsor,  mencari 

kontak sponsor yang dituju,  mengatur dan membuat 

proposal sponsor.  

e) Humas bertugas mengajukan proposal dan surat-menyurat 

kepada jajaran dekanat dan jurusan, membuat list tamu 

undangan, menyebarkan undanagn, mengatur among tamu.  

f) Sie Acara bertugas membuat konsep acara, Mengatur dan 

memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

acara, Membuat susunan acara (run down) secara detail dan 

spesifik (memuat waktu, acara, pengisi acara, perlengkapan 

dan tempat).  

g) Sie Juri mencari juri yang kompeten, membuat draft 

penilaian, mengatur penjurian (briefing juri, pendampingan, 
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mengatur fee juri, sertifikat, dll), Membuat peraturan 

penilaian (proses dan hasil, dosen 50% juri 50%).   

h)  Sie Publikasi Membuat media publikasi (poster, leaflet, 

teaser, segala media promo), membuat logo acara, sebagai 

desainer grafis (membuat tiket, undangan , logo, poster, 

spanduk, dsb), Ticketing (membuat, mengkoordinasikan, 

mengatur jadwal jaga stand penju alan tiket, 

mengkoordinasi penyebaran tiket, dll).  

i)  Sie Booklet bertugas Desainer booklet dan mencari 

percetakan booklet, mencari photographer untuk booklet.  

j) Sie Dokumentasi bertugas Menyiapkan alat dokumentasi 

sesuai kebutuhan foto, video, dll, Mencari fotografer dan 

videographer professional, Mendokumentasikan seluruh 

spot yang berhubungan dengan sponsor.  

k) Sie Back Stage dan Floor Manager bertugas Mengatur 

jalannya acara di depan dan belakang panggung, Mengatur 

plotting tempat depan dan belakang panggung.  

l) Sie Dekorasi berugas  Mengkonsep dekorasi dan lay out 

venue acara, Mendesain dekorasi stage dan me-lay out 

seluruh venue acara, Membuat desain photo booth.  

m) Sie Keamanan bertugas mengatur seluruh keamanan pada 

seluruh rangkaian acara (rapat, latihan, photo booklet, dsb),  
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Membuat lay out parkir pada saat acara berlangsung, 

Mengurus perijinan keamanan kepada sinas-dinas terkait.  

n) Sie Konsumsi bertugas mengatur segala kegiatan yang 

membutuhkan makanan, minuman dan snack di saat yang 

dibutuhkan.  

o) Sie Model bertugas Mengatur pembagian kelompok tampil, 

Mengatur urutan model, Mengatur pembagian tiap sesi.  

p) Sie Make Up bertugas mencari sponsor make up, hair do, 

dan jilbab dengan harga terjangkau tetapi bagus, Mengatur 

alur make up model  

q) Sie Perlengkapan bertugas Mengurus peminjaman tempat 

acara berlangsung, mengatur segala perlengkapan yang 

dibutuhkan pada serangkaian acara.  

2) Penentuan Tema  

Tema yang diambil dalam pagelaran busana 2019 

“TROMGINE” yang 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 
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kekayaan alam dan budaya di Indonesia yang digunakan 

sebagai sumber ide.  

3) Sumber Dana  

Dalam sebuah event Pergelaran Busana tidak akan berjalan 

dengan lancar apabila tidak didukung dengan dana. Tahap 

pertama dalam menyelenggaarakan sebuah event adalah 

menentukan anggaran dana. Untuk mengumpulkan rencana 

anggaran dana setiap devisi mengumpulkan dana kebutuhan 

dana, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Setelah mengetahui 

total anggaran dana barulah menentukan sumber dana untuk 

pagelaran tersebut. Penentuan anggaran diputuskan bersama 

dalam sebuat pertemuan atau rapat dengan beberapa  

pertimbangan. Anggaran yang ditentukan meliputi anggaran 

dana pokok sebesar Rp 1.200.000,- per mahasiswa,  selain 

dana-dana tersebut terdapat beberapa dana sisa MP dan dana 

dari sponsor.  Berikut adalah  anggara dana pergelana busana 

TROMGINE:  

Tabel 5. Anggaran Dana 

No Devisi  Jumlah Keperluan 

1.   Bendahara  Rp. 426.700  

2.   Sekretaris  Rp. 1.962.150  

3.   Acara  Rp. 3.607.100  
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4.   Backstage and Floor  Rp. 24.000  

5.   Booklet  Rp. 30.015.700  

6.  Dekorasi  Rp. 40.000.000  

7. Dokumentasi  Rp. 3.976.500,-  

8. Humas  Rp. 224.000,-  

9. Juri  Rp. 5.348.500,-  

10. Keamanan  Rp. 125.000,-  

11. Konsumsi  Rp. 19.633.600,-  

12. Makeup  Rp. 6.816.300,-  

13. Model  Rp. 58.414.800,-  

14. Perkab  Rp 5.820.000,-  

15. Publikasi  Rp. 737.500,-  

16. Sponsorship  Rp. 356.200,-  

Total  Rp. 177.488.050,-  

 

Berikut adalah sumber dana yang diperoleh :  

Tabel 6.Sumber Dana 

No  Sumber Dana  Jumlah  

1 Dana sisa MP  Rp. 25.341.145 

2 

Iuran Mahaiswa kelas A Rp. 43.200.000 

Iuran Mahaiswa kelas B Rp. 47.050.000 

Iuran Mahaiswa kelas D  Rp. 44.650.000 
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3 Denda  Rp.   1.730.000 

4 Sponsor  Rp.   8.491.500 

5 

Penjualan tiket  VVIP Rp. 11.750.000 

Penjualan tiket VIP Rp. 16.065.000 

Penjualan tiket Reguler Rp.   3.360.000 

6 Denda sponsor Rp.   1.240.000 

Total  Rp. 202.877.645 

Adapun sponsor dalam pegelaran busana Tromgine, antara 

lain: singer, sanggar busana PTBB, Bata. 

4) Dewan Juri  

Penilaian dilakukan dua kali yaitu Penilaan Gantung dan 

juga Grand Juri. Pada saat penilaian gantung juri terbagi 

menjadi juri garmen dan juri butik. Berikut adalah juri intern 

pada penilaian gantung yang dilaksanakan pada 6 April 2019, 

terdiri dari Bapak dan Ibu Dosen: 

a. Dosen Penilaian Gantung Butik  

1) Sri Widarwati, M.Pd 

2) Afif Ghurub Bestari, M.Pd 

3) Enny Zuhni Khayati M.Kes 

4) Alicia Christy Zvereva Gadi, M.Pd 

5) Dr. Emmy Budiastuti 

6) Kusminarko Warno, M.Pd 

7) Dr. Sri Wening 
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8) Kapti Asiatun, M.Pd 

b. Dosen Penilaian Gantung Garmen 

1) Dr. Widiahastuti 

2) Adam Jerusalem, Ph.D 

3) Widyabakti Sabatari, M.Sn 

4) Sri Emy Yuli Suprihatin, M.Si 

5) Sugiyem, M.Pd 

6) Hanifah, M.Pd 

7) Afif Ghurub Bestari  M.Pd 

8) Triyanto, MA 

Berikut adalah juri eksternal yang menilai pada grand juri yang 

dilaksanakan pada 7 April 2019: 

a. Juri Butik  

1) Phillip Iswardono 

2) Sugeng Wasito  

3) Hadjar  

b. Juri Garmen  

1) Didit mulyono  

2) Goet Poespo  

3) Pratiwi Sundarini  

5) Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 

Ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum pegelaran 

busana dilakukan. Adapun tahap-tahap tersebut meliput: 
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a) Penilaian gantung  

Penilaian gantung merupakan penilaian hasil karya 

busana mahasiswa yang dilakukan oleh juri internal. 

Penilaian ini disebut penilaian gantung karena busana 

yang dinilai secara digantung atau dipasang pada 

mannequin. Penilaian gantung dilaksanakan pada 6 

April 2019, Digedung KPLT FT UNY  lantai 3.  

b) Grand Juri  

Grand juri merupakan penilaian yang dilakukan oleh 

juri eksternal sebelum busana digelarkan. Dalam Grand 

juri ini Busana dikenakan oleh model dandesainer 

mempresentasikan tema dari busana tersebut. Grand juri 

ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2019, Di Gedung 

KPLT FT UNY lantai 3 untuk konsentrasi butik dan 

lantai 2 untuk konsentrasi garmen.  

c) Gladi Bersih  

Gladi bersih ini diselenggarakan dengan tujuan untuk 

meminimalisir terjadinya kesalahan pada hari H. Gladi 

bersih dilaksanakan 1 hari sebelum terselenggarakannya 

pergelaran, yaitu tanggal 10 April 2019 Di Gedung 

Auditorium UNY.  

d) Pergelaran Busana  
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Dalam pergelaran busana ini harus memilih tempat 

yang sesuai dengan acara. Selain itu pertimbankan juga 

jumlah pengunjung, bagian backstage, serta sarana dan 

prasarana yang disediakan oleh tempat tersebut. 

Pesiapan dilakukan sehari sebelum acara berlangsung. 

Persiapan acara meliputi loading barang, persiapan 

panggung beserta dekorasi, dan penataan kursi.  

Dalam acara pegelran busana Proyek Akhir ini 

dilksanakan pada tanggal 11 April 2019 yang bertempat 

di Auditorium UNY.  

Agar pelaksanaan pergelaran busana dapat berjalan dngan 

lancar, maka dibuat susunan acara pada hari pelaksanaan acara. 

Berikut adalah susunan acara pegelaran busana “TROMGINE” 

2019: 

Tabel 7.Susunan Acara Pergelaran TROMGINE 

Jam Kegiatan 

17:30 - 17:50 Open gate  

17:50 - 18:00 Greeting  

18:00 - 18:05 Gress fashion show 

18:05 - 18:15 Aparesiasi designer tamu  

18:15 - 18:20 
Opening : pemutaran video 

opening  
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18:20 - 18:25 Mc on the stage  

18:25 - 18:33 Kids carnival  

18:33 - 18:38 
Apresiasi dosen pembimbing 

TA/PA 

18:38 - 18:41 Apresiasi juri  

   Sambutan dan pembukaan  

18:41 -  18:44  

18:44 - 18:48 Sambutan ketua panitia  

18:48 - 19:13 Sambutan rektor  

19:13 - 19:18 Fashion show garmen 

19:18 - 20:45 Sanggar sultan syarif wasim  

20:45 - 20:50 Fashion show butik  

20:50 - 21:00 Song performance by jody shak 

21:00 - 21:10 Fashion show damarjatico 

21:10 - 21:25 
Fashion show AGB fashion 

Collection  

21:25 - 21:30 Song performance by jody shak  

21:30 - 21:45 Doorprize 

21:45 - 22:00 Awarding 

22:00 - 22:15 Closing  
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B. Hasil  

1. Desain  

Dalam menciptakan suatu desain busana pesta malam dengan sumber 

ise Taman Nasional Wakatobi melalui beberapa tahap seperti 

mengkaji tema proyek akhir yaitu Tromgine, mengkaji trend 

forcasting 2019 dengan tema cortex dan subtema fractalucious, 

sehingga tercipta disain busana dengan judul busana PECLA. Dari 

tahap diatas penulis dapat menciptakan busana pesta malam dengan 

siluet L, long dress dengan A-simetris pada bagian lengan ini dapat 

memberikan kesan peminin pada si pemakai. Busana tersebut 

mengkombinasikan warna biru mint dengan warna apple green dan 

silver. Subtema fractalucious diterapkan pada bagian ruffle dan hiasan 

busana berupa lekat benang, dengan pengembangan sumber ide 

Taman Nasional Wakatobi yaitu pada bagian ruffle.  
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Gambar 23.Fashion ilustration  

 



128 
 

2. Busana  

Dalam pembuatan karya busana pesta malam dengan sumber ide 

Taman Nasional Wakatobi melakui tiga tahap yaitu: tahap persiapan 

meliputi pengambilan ukuran model yang dilakukan oleh mahasiswa 

langsung, pembuatan pola dengan  CAD, merancang bahan dan 

menghitung kalkulasi harga, pemilihan bahan yang sesuai dengan 

desain yang dibuat. Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan dari 

peletaan pola pada bahan,pemotongan bahan, proses penjahitan, 

proses menghias, evaluasi. tahap yang ketiga yaitu tahap 

penyelenggaraan yang meliputi pembuatan tema, pembentukan 

panitia, sumber  dana dan dilanjutkan dengan tahap yamg terakhir 

yaitu tahap evaluasi.  

 

Gambar 24. hasil busana 
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3. Pergelaran Busana  

Hasil rancangan busana yang sudah ditampilkan pada pagelaran 

busana ini dan dari hasil penilaian dewan juri, maka hasil pergelaran 

busana TROMGINE  2019 adalah:  

a. Juara Umum  Nimas Laviana Monajati  

b. Juara Favorit  Dillon  

c. Juara Best Desain Diraih oleh Wahyu Damayanti  

d. Juara Best Teknologi Diraih oleh Anggriani Apsari 

e. Juara 1 Garmen Diraih oleh Abdulah 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 Anggriani 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 Suriandari 

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 
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t. Juara Harapan 1 Butik B Diraih oleh Ayu Monita Sari  

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 C Diraih oleh Dana Shubkhi Miftakhun 

Nikmah 
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Gambar 25. Pergelaran Busana Tromgine 

C. Pembahasan  

1. Penciptaan Desain  

Dalam menciptakan desain busana pesta malam penulis harus 

mengkaji trend, dimana dalam pembuatan busana pesta malam 
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mengacu pada trend 2019 yaitu cortex dengan sub tema fractalucious 

yang identik dengan warna soft. Penciptaan desain busana sessuian 

dengan tema besar yang dingkat dalam pagelaran busana ini. Tema 

besar yang diangkat dalam pagelaran busana ini adalah Tromgine 

dengan sumber ide Taman Nasional Wakatobi.  

 Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 Taman 

Nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi 

Tenggara. Wakatobi memiliki kekayaan alam bawah laut yan sangat 

lengkap, semacam terumbu karang dan berbagai binatang laut. Taman 

Nasional Wakatobi mempunyai spesies ikan yang berjumlah sekitar 

93 spesies. Selain itu juga terdapat sekitar 112 jenis terumbu karang 

dari 13 spesies yang tersebar di 25 titik. Pectinia lactuca merupakan 

salah satu terumbu karang yang tumbuh di taman Nasional Wakatobi. 

Jenis terumbu karang ini berbentuk seperti bunga, yang membentuk 

dinding-dinding dengan tinggi yang relatif seragam. Terumbu karang 

Pectinia Latuca memiliki beberapa jenis warna dari hijau, abu-abu 

dan coklat muda. 

Dalam menciptakan desain busana perlu adanya moodboard yang 

berisi inspirasi atau ide ide yang berupa gambaran yang sesuai dengan 

sumber ide yang dipilih, tema pergelaran dan tema trend, unsur-unsur 

dan prinsip desain untuk mewujudkan terciptanya desain yang 

menarik.  
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Desain yang penulis hasilkan tidak lepas dari aturan yang terdapat dari 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain berdasarkan hal tersebut 

penulis mengambil sumber ide Taan Nasiona Wakatobi yang telah 

penulis kaji dari reverensi yang digunakan dengan menerapkan bentuk 

terumbu karang pada bagian ruffle.  

2. Karya busana  

Tahap yang dilalui setelah pembuatan desain busana adalah 

merealisasikan  desain busana dalam bentuk busana melalui beberapa 

proses. Proses pembuatan busana melalui pengambilan ukuran badan 

model yag dilakukan oeh desainer langsung, pembuatan pola dasar 

hingga pecah pola menggunakan CAD, pembuatan rancangan bahan 

dan kalkulasi harga, pemotongan bahan, pemberian tanda jahitan, 

penjelujuran, fitting 1 kondisi busana masih jelujuran dengan tujuan 

jika terjadi kesalahan pada saat fitting karna busana kekecilan masih 

dapat dibenarkan dan bisa langsung dijahit menggunakan mesin, 

fitting 2 dan dilanjut dengan pemotretan, penilaian gantung, grand 

juri.  

Pada saat fitting 2 busana yang dibuat sudah mencapai 90%, 

sebagian busana sudah terpasang hiasan, karena tahap selanjutnya 

adalah pemotretan yang dilakukan dihari yang sama sehinnga bagian 

yang akan ditonjolkan harus sudah selesai. Setelah fitting 2 dan 

pemotretan tahap selanjutnya adalah  penilaian gantung. Penilaian 

gantung dilakukan dengan memasangkan busana pada manequin. 
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Aspek yang dinilai pada penilaian gantung adalah teknologi busana 

yang digunakan, hiasan, jatuhnya bahan. Tahap selanjutnya adalah 

grand juri,yang dilakukan dengan cara desainer mempresentasikan  

hasil busananya di depan dewan juri. Aspek yang dinilai mulai dari 

kesesuaian desain, tema, sumber ide, dan total look.  

3. Pergelaran Busana  

Pergelaran busana adalah suatu serangkaian kegiatan peragaan busana 

yang menampilakan busana-busana yang diperagakan oleh model dan 

diselenggarakan oleh suatu instansi tertentu. Pergelaran busana 

TROMGINE ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam suatu pergelaran busana dibentuk 

suatu organisasi kepanitian guna melancarkan dan menyukseskan 

acara tersebut. 

Pergelaran busana ini dilaksanakan pada 11 April 2019 yang 

bertempat di Auditorium UNY. Pergelaran busana di ikuti oleh 111 

mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa S1 dan mahasiswa D3. Acara 

fashion show terdiri dari 4 sesi, yaitu konsentrasi garmen, konsentrasi 

butik A, konsentrasi butik B, konsentrasi butik D.  

Setelah pelaksanaan dilkukan tahap selajutnya adalah evaluasi. Hal ini 

dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah yang belum 

terselesaikan dengan mempelajari kekurangan dapat dijadikan sebagai 

pembelajaran dan memperbaiki di acara selanjutnya.  

 


