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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Busana pesta merupakan busana yang dikenakan untuk menghadiri pesta pada 

waktu pagi, siang, sore maupun malam hari. Keistimewaan dari busana pesta adalah 

desain dirancang  lebih menarik dengan model busana yang bervariasi, kualitas 

bahan bagus, teknik jahitan halus dan rapi, hiasan pelengkap berkualitas dan 

diproduksi dalam jumlah terbatas. Pemilihan busana pesta berbeda, harus 

disesuaikan dengan kesempatan pestanya. Bahan-bahan yang digunakan untuk 

busana pesta biasanya dipilih bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan 

memunculkan kesan mewah. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk 

menciptakan busana pesta yang sesuai dengan karakter pemakai, dan sesuai dengan 

trend mode, serta unsur dalam busana pesta sesuai dengan prinsip busana. 

Kemudian busana tersebut akan ditampilkan dalam pergelaran busana.  

Penciptaan disain busana pesta malam dapat disesuaikan dengan usia 

pemakainya. Pada pembuatan busana pesta tersebut penulis memilih busana pesta 

malam remaja karena tidak terlalu formal dan diperuntukkan untuk remaja. 

Pembuatan busana pesta malam untuk usia remaja dimana pada usia ini terjadi 

perubahan psikologis menuju kedewasaan sehingga memiliki jiwa yang selalu ingin 

bebas dan penuh keberanian. Oleh karena itu, busana yang dirancang dapat 

mempunyai bentuk-bentuk baru yang unik serta bebas.  

Sejalan dengan perkembangan trend, penulis menciptakan karya yang 

disesuaikan dengan trend 2018 adalah Singularity yang terbagi menjadi 4 trend   
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stories yaitu Exuberant, Neo Medival, Svarga, dan Cortex. Masing-masing trend 

stories memiliki 3 sub tema. Exuberant : Posh Nerds, Urban Caricature, New Age 

Zen, Neo Medieval : The Futurist, Armoury, Dystopian Fortress, Svarga : Couture 

Boho, Upskill Craft, Festive Fiesta, Cortex : Fractaluscious, Lucid, Glitch. Penulis 

mengambil salah satu trend Singularity dengan trend stories Exuberant dan sub 

tema Urban Caricature. Urban Caricature memiliki karakter khusus yang tidak 

umum atau berkesan unik yang mengambil seni urban dan gaya pop punk yang 

kental. Street graphic dan parodi karikatur yang diterapkan pada bentukan.  

Tema yang diambil dalam pergelaran busana tahun 2019 ini adalah 

“TROMGINE” yang dibuat untuk pergelaran busana sebagai bagian dari proyek 

akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Teknik Busana Universitas Negeri 

Yogyakarta. Tromgine merupakan singkatan dari The Role Of Millenial Generation 

In Natural/Nature Environment yang berarti peran generasi milenial dalam 

lingkungan alam/alam. Manusia merupakan bagian dari alam semesta. Lingkungan 

alam sangat penting bagi manusia karena lingkungan alam mempengaruhi 

perkembangan hidup manusia. Generasi milenial sendiri merupakan generasi yang 

lahir setelah generasi X (Gen-X) yang memiliki karakter cuek, modern dan serba 

digital. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat penunjang dalam 

kehidupan sehari-hari. Memiliki sifat sebagai pribadi dengan pikiran terbuka, rasa 

percaya diri yang bagus, optimis, dan mampu mengepresikan perasaan, maka 

generasi milenial memiliki sifat positif yang dapat dimanfaatkan untuk membangun 

peradaban manusia yang lebih baik. Dalam hal ini pula generasi milenial dituntut 

untuk ikut serta dalam perkembangan dan kemajuan dunia, salah satunya dibidang 
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dan produk fashion. Tromgine sendiri diwujudkan dalam bentuk peran generasi 

muda atau generasi milenial yang dituangkan melalui karya-karya busana yang 

akan direalisasikan dan ditunjukkan dalam sebuah fashion show. Karya-karya 

busana yang ditampilkan merupakan pencerminan penggunaan teknologi sebagai 

kaum milenial dengan paduan kekayaan dan budaya di Indonesia yang digunakan 

sebagai 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.  

Macam-macam bentuk disain busana pesta malam dapat diciptakan melalui 

sebuah sumber ide. Dimana sumber ide inilah yang akan membawa sebuah busana 

pesta malam menjadi terlihat menarik dan unik karena akan mempengaruhi siluet, 

cutting, serta teknik pembuatan busana. Dalam mencipta sebuah busana pesta  

malam dengan sebuah sumber ide, perlu diperhatikan beberapa aspek untuk 

menerapkan sumber ide tersebut agar dapat tersusun dengan rapi pada busana. 

Aspek-aspek tersebut adalah unsur dan prinsip desain busana, dengan penerapan 

unsur dan prinsip desain akan memudahkan suatu penciptaan busana. Sumber ide 

dapat diambil dari berbagai hal baik dan aspek kehidupan, dapat terinspirasi oleh 

peristiwa-peristiwa penting yang tengah terjadi maupun benda mati atau dapat juga 

berasal dari benda hidup. Sedangkan busana pesta malam yang telah dibuat dapat 

diperkenalkan kepada masyarakat melalui sebuah pagelaran busana. Dimana tema 
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pagelaran yang digelar meliputi keseluruhan busana pesta malam yang telah 

dirancang. 

Tema “Tromgine” dalam penciptaan busana karya Tugas Akhir ini penulis 

memilih sumber ide tokoh punakawan dalam pewayangam yaitu Semar yang 

kemudian terwujud dengan menyesuaikan tema trend Exuberant dengan subtema 

Urban Caricature. Ciri urban caricature dari sumber ide Semar terletak pada 

pengulangan (parody) motif Lombok dan caricature wajah Semar. Penerapan  rok 

A-line dengan belahan rok merupakan penerapan trend urban caricature yaitu 

active. Semar dilukiskan sebagai sosok yang khusus dan dalam wayang satu kotak 

tidak ada yang menyamai Semar baik dalam wujud maupun karakternya. Wujud 

wayang tersebut mengandung simbol-simbol yang bermaksana filosofis tentang 

aspek ketuhanan menurut pandangan asli atau original dari orang Jawa/Kejawen. 

Penulis ingin mewujudkan busana pesta melalui sumber ide yang unik, diharapkan 

melalui sumber ide ini masyarakat lebih mengetahui tokoh-tokoh pewayangan Jawa 

terkhususnya Semar yang kemudian dituangkan melalui karya busana pesta malam 

remaja.  

 Sumber ide tokoh punakawan dalam pewayangan Semar diterapkan pada 

busana pesta malam ini melalui teknik lukis dengan penerapan motif dalam busana 

pesta malam remaja. Pada penerapan teknik lukis ini yang menggambarkan sosok 

tokoh punakawan yaitu Semar penulis ingin memunculkan kesan unik. Desain 

busana pesta malam remaja  pada kesempatan malam hari yang dibuat ini 

mempunyai karakter aplikasi yang khas, ditujukan untuk wanita remaja usia 15-18 

tahun.  



 
 

5 
 

Desain busana pesta malam dengan sumber ide tokoh punakawan dalam 

pewayangan “Semar”  tersebut terdiri dari satu bagian. Yaitu sebuah gaun yang 

panjangnya sampai mata kaki dengan potongan pada bagian pinggang dengan garis 

leher bulat. Gaun tersebut menggunakan teknik jahitan patchwork di bagian bawah 

gaun untuk membuat gradasi warna yang colourful dengan unsur seni urban 

sekaligus bentuk asimetris yang terlihat dari garis-garis asimetris yang 

mendominasi. Busana ini menambahkan hiasan motif berupa lukisan Tokoh Semar, 

batik kawung, motif lombok, dan beberapa symbol yang memperkuat bentuk 

asimetris. Sehingga menambahkan kesan ceria namun feminin yang disesuaikan 

dengan subtrend Exuberant dan subtema Urban Caricature.  

Busana pesta malam remaja dengan judul Semar Samara ini, penulis harapkan 

pembaca dapat mengetahui proses menciptakan sebuah busana pesta dengan 

sumber ide heritage Indonesia yaitu Semar sebagai tokoh punakawan dalam 

pewayangan yang memiliki kaitan dengan tema trend Exuberant dan sub tema 

Urban Caricature.  

 

B. Batasan Istilah 

Batasan istilah digunakan penulisan agar dalam penulisan laporan Tugas 

Akhir ini tidak menyimpang dari tujuan, maka penulis memberikan batasan istilah. 

Adapun batasan istilah dalam pembuatan laporan ini adalah: 

1. Busana Pesta Malam  

Busana pesta malam adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta 

malam hari atau busana yang didesain untuk pesta malam hari. Busana pesta malam 
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biasanya berkesan mewah, anggun dengan menggunakan bahan yang mempunyai 

kualitas baik. Busana pesta malam ini dikategorikan untuk wanita dewasa pada usia 

21 sampai 27 tahun. Penerapan busana pesta malam ini, penulis membuat busana 

pesta untuk wanita remaja usia 15-18, karena busana pesta malam ini memiliki 

karakteristik unik yang sesuai untuk wanita remaja. 

2. Sumber Ide Semar 

Sumber ide adalah lahirnya sebuah gagasan untuk menghasilkan sebuah karya 

baru. Dalam pembuatan busana pesta malam untuk wanita remaja ini mengambil 

sumber ide tokoh punakawan dalam pewayangan yaitu Semar. Dalam bentuk 

wayang, Semar dilukiskan sebagai sosok yang khusus dan dalam wayang satu kotak 

tidak ada yang menyamai Semar baik dalam wujud maupun karakternya. Dan 

dalam wujud wayang tersebut mengandung simbol-simbol yang bermaksana 

filosofis tentang aspek ketuhanan menurut pandangan asli atau original dari orang 

Jawa/Kejawen. Pengambilan sumber ide ini mengambil bentuk dari sketsa tokoh 

Semar yang diaplikasikan dengan teknik lukis pada busana. 

3. Pergelaran Busana Tromgine 

Pergelaran busana merupakan salah satu cara untuk memperagakan, 

memamerkan dan memperkenalkan busana hasil karya kepada masyarakat umum 

yang dikenakan model dengan tujuan tertentu.  Tromgine merupakan singkatan dari 

The Role Of Millenial Generation In Natural/Nature Environment yang berarti 

peran generasi milenial dalam lingkungan alam/alam.   

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

busana pesta malam remaja dengan sumber ide Semar dalam pergelaran busana 
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Tromgine adalah busana pesta yang dikenakan pada kesempatan malam hari yang 

digunakan untuk wanita remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun dengan sumber 

ide Semar dan mengambil caricature bentuk wajah dari Semar yang kemudian 

diperagakan dalam pergelaran busana Proyek Akhir dengan tema Tromgine.   

 

C. Rumusan Penciptaan 

1. Bagaimana mencipta desain busana pesta malam remaja dengan sumber ide 

tokoh punakawan pewayangan Semar? 

2. Bagaimana membuat busana pesta malam remaja dengan sumber ide tokoh 

punakawan pewayangan Semar? 

3. Bagaimana menyelengarakan pergelaran busana dengan tema Tromgine yang 

menampilkan busana pesta malam dengan sumber ide tokoh punakawan 

pewayangan Semar? 

 

D. Tujuan Penciptaan 

1. Dapat menciptakan desain busana pesta malam dengan sumber ide tokoh 

punakawan pewayangan Semar. 

2. Dapat membuat busana pesta malam dengan sumber ide tokoh punakawan 

pewayangan Semar. 

3. Dapat menyelenggarakan pergelaran busana pesta dengan tema Tromgine dan 

menampilkan busana pesta malam dengan sumber ide tokoh punakawan 

pewayangan Semar. 
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E. Manfaat 

Manfaat dari laporan proyek akhir ini dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Bagi Penulis : 

a. Menambah pengetahuan/ilmu dalam pembuatan busana pesta wanita. 

b. Mendorong kreativitas penulis dalam menciptakan karya busana yang lebih 

inovatif. 

c. Dapat menerapkan kemampuan dan keahlian dalam pembuatan busana pesta. 

d. Dapat melatih penulis dalam menampilkan karyanya kepada masyarakat 

melalui pergelaran busana dengan tema Tromgine. 

e. Sarana dalam belajar berorganisasi  dan bertanggung jawab dalam bentuk 

kepanitiaan peragaan busana. 

f. Mendapat pengalaman dalam penulisan karya ilmiah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas hasil yang telah dicapai, yaitu pembuatan busana 

pesta malam remaja dengan sumber ide tokoh punakawan dalam pewayangan 

yaitu Semar. 

2. Bagi Program Studi 

a. Mempublikasikan kepada masyarakat akan adanya program studi Teknik 

Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. 

b. Menghasilkan desainer-desainer yang profesional sehingga mampu bersaing 

dalam bidang busana. 

4. Bagi Masyarakat 

a. Memperoleh informasi bahwa  adanya program studi Teknik Busana, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. 
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b. Memperoleh referensi desain busana pesta malam remaja dengan sumber ide 

tokoh punakawan pewayangan Semar dengan mengacu trend 2019. 

 


