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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya zaman kearah yang lebih baru membawa banyak 

perubahan dalam aspek kehidupan. Perubahan yang terjadi terutama dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan kebutuhan 

manusia meningkat, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, 

hal ini bisa terjadi karena disebabkan semakin beragamnya alat-alat 

pemenuhan kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu 

busana, karena kebutuhan busana merupakan kebutuhan yang harus 

terpenuhi. Perkembangan dalam dunia fashion sangatlah meningkat, 

mengingat banyaknya kaum milenial yang selalu mengikuti trend dan 

mode pada perkembangan fashion masa kini. Dalam keadaan inilah maka 

penulis ikut serta dalam menciptakan busana yang modern sehingga sesuai 

dengan kebutuhan wanita masa kini. 

Ada banyak macam busana yang digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan. Busana merupakan segala sesuatu yang dikenakan mulai dari 

ujung rambut hingga ujung kaki. Busana menjadi salah satu kebutuhan 

penting untuk menunjukkan kepribadian maupun status sosial seseorang, 

sehingga dibutuhkan berbagai jenis busana yang sesuai dengan keadaan 

dan situasi yang dilakukan. Kebutuhan busana muncul akibat adanya 

kebutuhan untuk pelindung tubuh dari keadaan iklim dan cuaca di 
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sekitarnya. Namun seiring perkembangan zaman, fungsi busana 

mengalami sedikit pergeseran yaitu tidak hanya sebagai pelindung tubuh 

dan kesopanan, tetapi juga untuk menyalurkan ekspresi seni dari 

perancangnya.  

Busana dibedakan menjadi beberapa kesempatan antara lain: busana 

untuk kesempatan rumah, busana untuk kesempatan olahraga, busana 

untuk kesempatan sekolah, busana untuk kesempatan rekreasi, busana 

untuk kesempatan pesta. Busana juga berfungsi sebagai estetis atau 

sebagai penambah keindahan penampilan. Pemilihan busana yang baik 

biasanya sesuai kesempatan, sesuai dengan karakter sipemakai, dan sesuai 

dengan trend mode. Trend mode tercipta karena kreatifan masyarakat 

dalam menciptakan mode dan desain yang semakin beranekaragam. Salah 

satu busana yang memiliki beragam bentuk dan desain adalah busana 

pesta.  

Pesta dalam lingkungan masyarakat sudah dikenal sejak zaman 

terdahulu. Beragam acara menjadi agenda harian,  mulai yang bersifat 

formal maupun individual dengan berbagai tema pesta. Hal inilah yang 

menyebabkan peminat busana semakin meningkat, khususnya oleh wanita 

remaja hingga dewasa. Busana pesta mempunyai keistimewaan tersendiri 

dibandingkan dengan busana yang lainnya. Busana pesta merupakan 

busana yang dikenakan untuk menghadiri pesta pada waktu pagi, siang, 

sore dan malam hari. Keistimewaan busana pesta adalah selalu dibuat 

dengan bahan yang berkualitas dan kehati-hatian dalam pengerjaanya, 
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pembuatan busana pesta biasanya menggunakan bahan dan hiasan serta 

pelengkap yang berkualitas bagus dan diproduksi dalam jumlah yang 

sangat terbatas. Pergelaran busana ini di lakukan untuk memenuhi tugas 

akhir mahasiswa Teknik Busana dan Pendidikan Teknik Busana 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tema yang diangkat dalam pergelaran busana ini yaitu TROMGINE 

yang dibuat untuk pergelaran busana dan telah diadakan sebagai bagian 

dari proyek akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Teknik Busana 

Universitas Negeri Yogyakarta. TROMGINE merupakan kependekan dari 

(The Role Of Millennial Generation In Natural) yang memiliki arti peran 

generasi milenial dalam lingkungan alam.  

Karya busana ini merupakan pencerminan karakter yang tercipta 

melalui pemikiran dan perkembangan trend mode yang diikuti dengan 

kekreatifan mahasiswa dalam menciptakan busana. Dalam kesempatan ini 

penyusun mengambil sumber ide Stalaktit Gua Petruk, dengan karakter 

busana yang ditampilkan pada busana pesta dengan bentukan tak terduga 

muncul dinamis dan berkesan seperti organisme yang tumbuh dan 

bergerak dan bentukan inilah yang berperan sebagai detail dalam busana 

yang pesta dibuat.  

Busana yang akan penulis ciptakan ini merupakan gaun yang 

panjangnya selutut dengan detail kipas yang menjulang semakin keatas 

semakin kecil bentukannya, keterkaitan sumber ide dengan busana pesta 

malam yang dibuat dapat dilihat dari gaun dan detail yang dibuat seolah-
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olah organisme yang tumbuh dan bergerak. Busana pesta malam ini 

menggunakan garis leher v dan tanpa lengan, dan diwujudkan untuk 

mempertegas penggambaran sumber ide Stalaktit Gua Petruk, 

penggambaran sumber ide ini diwujudkan dalam warna, bentuk, dan 

pemilihan bahan. 

 

B. Batasan Istilah 

Batasan istilah yaitu untuk menjelaskan maksud dan memberi 

suatu gambaran yang jelas tentang pengertian dari judul. Busana pesta 

malam dengan sumber ide stalaktit gua petruk dalam pergelaran busana 

TROMGINE. Agar penyusunan laporan Proyek Akhir ini tidak 

menyimpang dari tujuan, maka penyusun perlu membatasi pengertian dari 

setiap istilah yang digunakan dalam judul, yaitu sebagai berikut:  

1. Busana Pesta Malam 

   Busana Pesta Malam adalah busana yang dikenakan pada 

kesempatan pesta malam hari dengan menggunakan bahan yang 

berkualitas serta menggunakan hiasan yang memperindah busananya. 

Pada proyek akhir ini busana pesta malam diperuntukkan bagi wanita 

yang memiliki gaya feminin dengan rentang usia 18-28 tahun. 

2. Sumber Ide 

Sumber ide merupakan sesuatu yang menjadi inspirasi dan 

menimbulkan ide untuk menciptakan sebuah kreasi yang baru dan 

kreatif juga inovatif. Dalam proyek akhir ini busana terinspirasi dari 
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sumber ide Stalaktit Gua Petruk. Stalaktit merupakan jenis speleothem 

yang menggantung dari langit-langit gua kapur. Salah satu ciri dari 

Stalaktit Gua Petruk yaitu batuan kapur yang tumbuh dari bagian atas 

gua dan menuju ke bagian dasar gua. Stalaktit ini memperlihatkan 

batuan yang seolah-olah bergerak kebawah. Gerakan inilah yang 

diambil oleh penulis untuk dijadikan sumber ide dalam pembuatan 

busana pesta malam. 

3.  Pergelaran Busana TROMGINE 

Pergelaran Busana merupakan salah satu cara untuk 

memperagakan, memperkenalkan dan memamerkan busana hasil karya 

kepada masyarakat luas yang dikenakan model atau peragawati dengan 

tujuan-tujuan tertentu. TROMGINE merupakan kependekan dari (The 

Role Of Millennial Generation In Natural / Nature Environment) yang 

memiliki arti peran generasi milenial dalam lingkungan alam. Pada 

fashion show dengan tema TROMGINE bertujuan untuk memamerkan 

atau media promosi kepada penonton atau masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan busana pesta malam dengan sumber ide Stalaktit Gua 

Petruk dalam pergelaran busana TROMGINE adalah busana pesta yang 

dikenakan pada kesempatan malam hari dengan sumber ide Stalaktit 

Gua Petruk yang diperagakan dalam pergelaran busana Proyek Akhir 

dengan bertemakan TROMGINE. 
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C. Rumusan Penciptaan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, yang sudah dikemukakan maka 

dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam Laporan 

Proyek Akhir ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana menciptakan desain busana pesta malam dengan sumber 

ide Stalaktit Gua Petruk? 

2. Bagaimana membuat busana pesta malam dengan sumber ide Stalaktit 

Gua Petruk? 

3. Bagaimana menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema 

TROMGINE dan menampilkan busana pesta malam dengan sumber 

ide Stalaktit Gua Petruk? 

 

D. Tujuan Penciptaan 

Adapun beberapa tujuan yang sesuai rumusan masalah diatas, 

tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Proyek Akhir ini adalah agar 

dapat: 

1. Menciptakan desain busana pesta malam dengan sumber ide stalaktit 

Gua Petruk.  

2. Membuat busana pesta malam dengan sumber ide Stalaktit Gua Petruk.  

3. Menampilkan busana pesta malam pada pergelaran dengan tema 

TROMGINE dengan sumber ide Stalaktit Gua Petruk. 
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E. Manfaat Penciptaan 

1. Bagi Penyusun 

a. Mewujudkan suatu karya dalam Proyek Akhir bagi mahasiswa 

Teknik Busana angkatan 2016 dalam pergelaran busana 

TROMGINE. 

b. Mengembangkan kreativitas dan ketrampilan bagi penyusun untuk 

menuangkan ide kreatif dalam menciptakan suatu karya busana.  

c. Menambah kemapuan, minat, dan wawasan pengetahuan yang 

dimiliki kedalam karya nyata busana pesta malam. 

 

2. Bagi Program Studi 

a. Menunjukkan kepada masyarakat luas akan eksistensi Program 

Studi Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta melalui Pergelaran Busana. 

b. Melahirkan calon desainer muda yang professional dan mampu 

bersaing dalam dunia fashion.  

c. Memamerkan busana karya yang diciptakan oleh mahasiswa 

Prograam Studi Teknik Busana Universitas Negeri Yogyakarta 

kepada masyarakat umum dan dunia industri.  

 

3. Bagi Masyarakat 

a. Memperoleh wawasan baru tentang berbagai macam busana pesta 

malam dan perkembangan terbaru tentang busana pesta malam. 
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b. Mengetahui informasi bahwa mahasiswa Teknik Busana 

Universitas Negeri Yogyakarta mampu menciptakan karya busana 

yang dapat diterima oleh pengamat mode dan masyarakat luas 

dalam bidang busana.  

c. Dapat menjadi ide baru dalam mempertunjukkan busana pesta dan 

diwujudkan melalui sebuah pergelaran busana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


