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BAB III 

KONSEP PENCIPTAAN KARYA DAN PERGELARAN 

A. Konsep Penciptaan Karya 

     Penciptaan desain busana pesta malam ini menerapkan sumber ide, unsur 

desain, prinsip desain yang telah diterangkan pada kajian teori di atas dengan 

menggabungkan sumber ide yang diambil dari salah satu  peninggalan sejarah di 

daerah Jawa Timur yaitu  Candi Penataran. 

1.    Penarapan Tema dan Sumber Ide 

Pergelaran busana kali ini memiliki tema Tromgine yang berfokus 

pada peran penting para generasi milenial terhadap alam dengan 

mengikuti trend ciptaan BeKraf yaitu Singularity, dimana didalamnya 

dibagi menjadi beberapa tema dan sub tema yang bervariasi. Pada 

kesempatan ini penulis mengambil tema Neo Medieval dimana look 

pada tema ini memiliki look yang terinspirasi oleh busana-busana pada 

abad pertengahan/medieval Eropa terutama pada pakaian-pakaian 

maupun zirah para kesatrianya yang dipadu dengan kesan futuristic 

yang memberi karakter tegas, kuat, dan elegan. Adapun sub tema 

Dystopian Fortress yang penulis ambil disini merupakan gambaran 

gelap dari medieval tersebut dan sebuah kemungkinan masa depan 

buruk yang tidak diinginkan sehingga pada sub tema ini dihadirkan look 

yang memiliki kesan gelap, rusty/barkarat, dan lusuh tipikal hal-hal 

bertema dystopia atau kehancuran pada umumnya. 
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      Di dalam sub-sub tema ini terdapat; 

 

1. Palet warna, yaitu warna hitam, coklat, dan abu-abu. 

2. Ciri bentuk busana dengan siluet ketat dan longgar, serta 

menggunakan kerah yang ditinggikan. 

 
3. Menggunakan bahan sintetis dan bahan alami, seperti vinil, kulit 

sintetis, dan shifon. 

 
4. Aksesoris obi, sejenis sabuk yang berada di pinggang dengan 

detail tali kord. 

     Disini penulis terinspirasi menggunakan bahan berwarna hitam dan 

coklat, seperti palet warna yang terdapat di dalam sub trend Dystopian 

Fortress.  

  Busana pesta malam yang dirancang dengan mengambil sumber ide 

Candi Penataran yang berada di Jawa Timur. Candi Penataran sendiri 

merupakan sebuah  kompleks candi yang berisi beberapa candi dan 

memiliki sebuah candi induk/candi utama. Pada desain ini penulis lebih 

banyak mengambil sumber ide dari salah satu bangunan candi yang 

berada di dalam kompleks Candi Penataran ini, yang bernama Candi 

Angka Tahun. Candi ini merupakan ikon Candi Penataran yang paling 

dikenal. Alasan penulis memilih candi ini, karena menurut penulis candi 

ini memiliki bentuk yang unik dimana candi ini tidak terlalu lebar 

maupun terlalu besar, juga tidak terlalu tinggi dan memiliki warna yang 

cenderung ke hitam khas batu andesit. Sub tema Dystopian Fortress 

merupakan tema tentang survival dan perjuangan untuk melangsungkan 
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hidup di masa depan, jadi menurut penulis dengan latar belakang ini 

sumber ide Candi Penataran yang berfokus pada bangunan Candi Angka 

Tahun ini sesuai dengan tema Dystopian Fortress. 

  Paduan blus pendek dan rok A yang dimodifikasi, dipadu dengan obi 

pada pinggang. Adapun pada design ini penulis sengaja merancang 

busana evening scorch ini pada bagian busasna atasa dengan memadukan 

garis empire dan garis princess bersamaan, penulis bertujuan untuk 

menjadikan design ini memiliki kesan kuat yang maskulin untuk seorang 

wanita namun juga anggun dan feminine. Dengan melakukan beberapa 

pengembangan pada desain busana dari karakter-karakter yang berada 

pada sumber ide sehingga menghasilkan sebuah desain baru yang unik 

dan baru. 

2. Konsep Desain 

Konsep untuk busana pesta ini adalah konsep dengan warna gelap 

perpaduan dari warna hitam, abu-abu, dan cokelat, serta memberi kesan 

pemakai terlihat tangguh dengan memadukan potongan garis vertical 

(princess) dan garis horizontal (empire), memiliki kesan unfinished pada 

bagian-bagian tertentu, dan beberapa teknik draperi, karena tema 

Dystopian Fortress merupakan sebuah tema survival setelah mengalami 

kejadian yang buruk, dan pakaian ini digunakan untuk sebuah acara pesta.  

Pada desain ini penulis memakai metode pengembangan sumber ide 

berupa deformasi dan metamorfosis. Deformasi merupakan 

penggambaran bentuk yang menekankan pengambilan unsur tertentu yang 
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mewakili sumber ide yang diambil, sedangkan metamorphosis merupakan 

pengubahan bentuk-bentuk sumber ide yang benar-baner mengubah 

bentuk namun tetap pada tema yang sama dan memilki karakter dari benda 

yang dijadkan sumber ide. Di dalam desain ini penulis mengubah dan 

menempatkan beberapa karakter Candi Penataran yang menjadi sumber 

ide pada bagian-bagian busana yang penulis rancang sehingga menjadi 

bentuk berbeda namun masih memiliki karakter yang sama, hal ini 

dilakukan penulis untuk lebih menyesuaikan pada trend yang digunakan, 

juga menyesuaikan dengan tema Tromgine yang merupakan perpaduan 

karakter antara budaya tradisonal Indonesia dan modernisasi milenial.  
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  Gambar 3. Konsep desain 
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Dari konsep desain diatas dapat disimpulkan bahwa pada desain ini 

busana memiliki karakter lusuh khas distopia. Memiliki warna sesuai 

dengan tema dalam trend forecasting yaitu; hitam, cokelat, dan abu-abu. 

Memiliki kesan sengaja tidak di selesaikan (unfinished) dan draperi.  

Desain ini terinspirasi dari Candi Penataran yang memiliki karakteristik 

bagunan candi yang terbilang sedang dan dan siluet langsing. Candi 

tersebut memiliki warna batu andesit, yaitu abu-abu kehitaman. 

3. Karakteristik Pemakai 

     Busana  pesta  malam ini diperuntukkan  bagi  wanita  dewasa  yang 

memiliki gaya agak maskulin berusia antara 21-27 tahun oleh karena itu 

desain busana yang elegan dan agak maskulin. 

4. Kesempatan Pakai 

     Busana yang  dibuat untuk  pesta  malam,  oleh  karena  busana ini 

dirancang mengikuti beberapa kaidah busana pesta malam, dimana busana 

untuk sebuah pesta malam harus memiliki kesan special dan tidak seperti 

baju yang dikenakan sehari-hari. Busana yang terinspirasi dari bangunan 

candi ini dirancang dengan ukuran panjang rok menyentuh lantai yang 

memiliki siluet A yang pada bagian depan rok dimodifikasi sedemikian 

rupa agar telihat unik dan futuristic, dengan atasan berupa crop top yang 

ditutupi dengan sebuah obi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan 

elegan dan kuat bagi si pemakai. 
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5. Penyajian Desain 

     Untuk memperjelas tentang desain, akan ditampilkan visualisasi 

penerapan unsur dan prinsip desain tampak depan dan tampak belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Visualisasi penerapan unsur dan prinsip desain 
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 Dari penjelasan tersebut penulis mengambil bangunan salah satu 

candi yang berada di dalam komplek Candi Penataran sebagai sumber ide 

dan Dystopian Fortress sebagai sub tema. Kemudian tahap selanjutnya 

yaitu menggabungkan sumber ide dengan sub tema yang didapat. 

 Dari penjelasan tersebut terciptalah busana pesta malam dengan 

bentuk atasan dan bawahan 3 pieces, memakai obi (sabuk) dan berkerah 

ditinggikan. Outfit ini menggunakan bahan kulit sintetia berwarna hitam 

dan lengan busana bagian atas berbahan shifon hitam yang berbentuk 

lengan bishop. Untuk hiasannya berada pada detail tali pada sabuk. 

 

B.  Konsep Pembuatan Busana 

Konsep pembuatan busana yang diciptakan oleh penulis adalah busana pesta 

untuk wanita berusia 20 tahun keatas, dengan langkah-langkah pembuatan 

sebagai berikut; 

1. Pengambilan Ukuran 

     Pengambilan ukuran dilakukan sesudah menentukan model dan sebelum 

pembuatan pola. Pengambilan ukuran pada badan seseorang harus 

dilakukan dengan teliti dan tepat agar busana yang dihasilkan terlihat pas 

dan nyaman saat dipakai. 

2. Pembuatan Pola 

     Pola yang digunakan yaitu pola konstruksi. Pola konstruksi adalah pola 

yang dibuat berdasarkan ukuran dari bagian-bagian badan yang 

diperhitungkan secara matematis dan digambar pada kertas sehingga 
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tergambar bentuk badan muka dan belakang, rok, lengan, kerah dan 

sebagainya. Dalam pembuatan pola kontruksi ini menggunakan sistem pola 

so’en dan dilakukan secara CAD (Computer Aided Design). 

 

3. Teknologi kampuh 

 

a.  Blus pendek 

    Teknologi kampuh yang digunakan adalah kampuh buka untuk 

bagian sisi. potongan garis empire, dan garis princess. Pada bagian 

kerung lengan menggunakan penyelesaian depun menggunakan 

bisban. Dan tidak menggunakan furing karena kain utama sudah 

cuku tebal. 

 
b.  Rok  

 

    Pada bagian rok luar teknologi yang digunakan adalah kampuh 

buka untuk bagian sisi dan belakan. dan untuk kelim pada pojok 

kelim di buat meter corner, lalu di lekatkan dengan perkat tekstil. 

Sedangkan pada bagian rok dalam digunakan kampuh buka dengan 

penyelesain tepi kelim di soom kecil. 

c. Lengan 

 

     Kampuh untuk lengan menggunakan kampuh balik agar jahitan 

lebih kuat, karena lengan memakai kain shifon yang cenderung 

rapuh. 
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4. Teknologi Pelapisan 

Teknologi pelapisan yang digunakan yaitu; 

a. Lining 

 

     Lining atau furing yang digunakan adalah teknik lekat yaitu 

teknik pemasangan antara bahan utama dengan lining dijahit 

menjadi satu. Pembuatan busana pesta malam ini menggunakan 

lining dengan teknik lekat dengan menggunakan bahan satin shifon 

yang berwarna hitam. 

 
b. Interfacing 

 

     Interfacing adalah bahan yang digunakan untuk memberikan 

bentuk pada busana agar busana rapi. Pada pembuatan busana untuk 

kesempatan pesta, interfacing yang digunakan adalah interfacing 

dengan perekat yang biasanya direkatkan pada bagian kerah, lapisan 

depan, maupun tengah muka. 

 
      Bahan yang digunakan yaitu;  turbenais untuk kerah dan viselin 

untuk lapisan kerah dan depun. 

 
 

5. Memasang Hiasan 

     Dalam membuat suatu desain hiasan busana harus disesuaikan dengan 

jenis dan kesempatan busana itu dipakai. Hiasan busana sebaiknya dibuat 

tidak berlebihan karena akan menimbulkan kesan ramai sehingga 

menurunkan nilai keindahan dari busana tersebut. Dalam menciptakan 

busana ini menggunakan mata ayam dan tali kord.  
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Pembuatan Busana 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 5. Tahap pembuatan busana 
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C. Konsep Pergelaran Busana 

     Pergelaran busana merupakan salah satu parade yang diselenggarakan 

untuk memamerkan atau memperkenalkan busana yang diperagakan untuk 

tujuan tertentu. Konsep pergelaran ini mengambil judul Tromgine yang 

menampilkan karya busana dari 111 mahasiswa D3 dan S1. Konsep 

pergelaran ini diselenggarakan dalam rangka Tugas Akhir dan Proyek Akhir 

Angkatan 2016 bertempat di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta pada 

hari Kamis, 11 April 2019 yang bersifat tertutup atau indoor dengan program 

sponsor bersama yaitu panitia penyelenggara bekerjasama dengan lebih dari 

satu sponsor ditambah dengan iuran dari semua mahasiswa. 

     Tata panggung pada pergelaran Proyek Akhir ini harus diperhatikan yaitu 

penggunaan tata panggung akan mempermudahkan pengambilan foto dari 

balkon serta hasil dari foto lebih jelas dengan menggunakan banyak lighting 

yang akan menyorot model. 

      Persiapan yang sebelumnya dilakukan untuk pergelaran adalah 

pembuatan tiket, pamflet, banner dan logo. Konsep yang digunakan untuk 

membuat desain logo, tiket, paflet, dan banner adalah bentuk sketsa orang 

berbusana dengan nama Tromgine dan menggunakan warna yang sesuai 

dengan konsep Tromgine itu sendiri. Tata peletakkannya menurut kreativitas 

sie publikasi yang bertugas membuat desain-desain tersebut, karena masih 

terdapat kata-kata yang dimasukkan ke dalam desain tersebut. 
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Gambar 6.  Tromgine 

 

Pada desain yang merupakan perwujudan dari salah satu tema dari tren 

Singularity ini memiliki desain dengan warna gelap yang memberikan kesan 

elgan pada pemakai, dengan sumber ide Candi Penataran. Desain yang dibuat 

diatas adalah penyesuain dari karakter-karakter yang terdapat didalam Neo 

Medieval maupun Dystopian Fortress sebagaian acuan pembuatan desain 

busana ini yang diwujudkan dalam sebuah pergelaran busana bertema 

Tromgine atau peran kaum milenial pada alam yang mengusung konsep 

tradisonal heritage yang dimodernisasi. 
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Gambar 7. Peta pemikiran konsep desain 


