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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembuatan busana pesta malam 

untuk wanita dengan sumber ide Stalaktit Gua Petruk dalam pergelaran busana 

TROMGINE. Maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Penciptaan desain busana pesta malam untuk wanita dengan sumber ide 

stalaktit gua petruk dilakukan melalui beberapa proses yaitu mengkaji 

tema, trend, sumber ide, unsur dan prinsip desain. Mengacu pada Trend 

Forescasting 2019 dengan tema Cortex dan sub tema Fractaluscious yang 

dituangkan pada Design Sketching, Presentation Drawing, dan Fashion 

Ilustration serta gambar kerja sesuai dengan konsep yang diusung. Sumber 

ide Stalatit Gua Petruk diterapkan pada bagian badan dengan bentukan 

kipas dan diterapkan pada ekor bagian belakang gaun. 

2. Pembuatan busana pesta malam ini melalui beberapa tahapan yaitu 

persiapan, pembuatan desain, pengambilan ukuran pada model, pembuatan 

pola, pembuatan rancangan bahan dan rancangan harga. Tahapan 

pelaksanaan meliputi peletakan pola pada bahan pemotongan bahan, 

pemberian tanda jahitan, penjelujuran, fitting 1, perbaikan setelah fitting 1, 

menjahit menggunakan mesin, finishing jahitan, dan pemasangan 

hiasan.tahap selanjutnya adalah tahap evalusai yang merupakan tahap 

penilaian kesesuaian busana dengan desain yang telah dibuat. 
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3. Menampilkan busana pada pergelaran TROMGINE dapat berjalan 

denganlancar, yang melalui beberapa tahap yaitu persiapan yang meliputi 

pembentukan panitia, menentukan tema, menentukan tujuan, menentukan 

waktu dan tempat, menentukan anggaran. Tahapan yang selanjutnya yaitu 

pelaksanaan yaitu menampilkan pergelaran busana pada hari Kamis, 11 

April 2019 di Auditorium UNY. 

Pergelaran busana dengan tema TROMGINE diselenggarakan pada 

hari Kamis, 11 April 2019 yang bertempat di Auditorium Universitas 

Negeri Yogyakarta. Pergelaran ini diikuti oleh 111 mahasiswa yang terdiri 

dari Teknik Busana D3, S1 Kelas A dan S1 Kelas D, dan dengan bantuan 

panitia tambahan/ addcrew. Pergelaran ini dihadiri oleh beberapa tamu 

undangan baik petinggi staff UNY, pengamat fashion, perwakilan dari 

pihak sponsor, serta masyarakat umum. 

 

B. Saran 

1. Menciptakan desain suatu karya sebaiknya perlu mematangkan konsep dan 

keterkaitan dengan tema pergelaran, tema yang dipilih dan sumber ide 

yang diambil. 

Pembuatan busana pesta terutama busana pesta malam dengan sumber ide 

stalaktit gua petruk ini perlunya mengkaji detail dari sumber ide, kesulitan 

yang dihadapi ketika mengerjakan busana ini ada pada saatmencari tempat 

plisket yang mampu memplisket dengan panjang 105 cm maka dari itu 

perlu survei tempat terlebih dahulu. 
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2. Pada saat pembuatan busana jika pola sudah di ubah atau dipecah pola 

sesuai desain, sebaiknya pola diberi kode agar tidak membingungkan 

ketika memotong pola. 

3. Penyelenggaraan pergelaran busana diperlukan persiapan yang matang 

yaitu dengan komunikasi dan kerjasama yang baik antara panitia inti 

maupun add crew. Seluruh panitia harus bertanggung jawab atas tugas 

yang telah diamanahkan sehingga pergelaran berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


