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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penciptaan 

 

Seiring dengan perkembangan fashion  di  Indonesia terutama busana pesta 

berkembang dengan pesat. Perkembangan yang begitu pesat ini membuat para 

desainer fashion di Indonesia menciptakan busana menurut kesempatan serta 

proporsi tubuh yang berbeda-beda, sehingga tercipta desain busana yang juga 

bermacam-macam jenisnya. Seiring berkembangnya zaman maka teknologi dan 

informasi pun semakin kuat, khusunya di bidang busana yang membuat 

masyarakat tertarik akan trend fashion yang selalu berubah dari waktu ke waktu 

guna untuk tampil fashionable dan selalu menciptakan suatu karya yang baru dan 

unik. 

Sebagaimana salah satu tujuan dalam pembelajaran di kampus, bahwa 

mahasiswa harus dapat mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang berkembang di 

masyarakat. Oleh sebab itu, perlu perwujudan yang nyata dari suatu desain agar 

dapat diketahui oleh masyarakat. Busana pesta ini dibuat sebagai perwujudan dari 

mata kuliah Proyek Akhir yang wajib ditempuh yang memberikan kesempatan 

setiap mahasiswa untuk membuat busana pesta. Busana pesta merupakan busana 

yang dikenakan pada kesempatan pesta baik pesta pagi, pesta siang, pesta sore 

maupun pesta malam, dimana busana yang digunakan dalam kesempatan tersebut 

berbeda-beda baik dari segi bahan dan warna. Busana pesta pastinya akan berbeda 

dengan pakaian sehari –hari baik dari segi bahan, teknik jahit dan hiasan yang 

diaplikasikan pada busana tersebut. Beberapa keistimewaan dari busana pesta 

adalah desain yang dirancang lebih menarik dengan model busana yang 

bervariasi, kualitas bahan lebih unggul, warna lebih menarik dan menggunakan 
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teknik jahitan yang memiliki kualitas tinggi dan tingkatan jahitan yang halus dan 

dalam kesempatannya menggunakan bahan pelengkap yaitu aksesoris dan 

pelengkap busana lainnya.  

Pengembangan dalam penciptaan busana pesta harus disesuaikan pula dengan 

jenis, fungsi, kesempatan dan waktu berbusana. Busana berfungsi hanya untuk 

melindungi tubuh dari sinar matahari, cuaca maupun gigitan serangga. Seiring 

dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal itu juga 

berpengaruh pada fungsi busana itu sendiri. Busana menjadi memiliki banyak 

fungsi dan kegunaannya berdasarkan dari berbagai aspek. Ditinjau dari aspek 

biologis busana berfungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, 

debu, serta gangguan binatang. Selain itu busana juga berfungsi untuk menutupi 

atau menyamarkan kekurangan dari si pemakai. 

Dalam pergelaran ini penyusun membuat busana pesta pagi sesuai dengan 

trend fashion 2019-2020 yaitu Singularity yang bermula dari ketakutan manusia 

akan perkembangan teknologi buatan yang meningkat sangat pesat akan 

melampaui seluruh kecerdasan manusia yang ada di muka bumi. Mengambil tema 

Cortex dengan subtema Glitch yang dimana kecerdasan buatan di era evolusi 

digital ketika digitalisasi membaur dengan seluruh aspek kehidupan manusia, 

serta inovasi material dengan bantuan teknologi mewarnai tema ini, termasuk 

bentuk abstrak terstruktur, tidak terduga, fleksibel, dan dinamis.  

Busana yang diperagakan dalam Pergelaran busana TROMGINE (The Role Of 

Milenial Generation In Nature Environtment) yang diartikan sebagai peran 

generasi millennial untuk memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan kekayaan 

budaya yang ada di alam Indonesia pada generasi muda sebagai generasi penerus 

bangsa dalam bentuk suatu karya salah satunya adalah busana yang desainnya 

diciptakan menggunakan sumber ide yang diambil dari warisan budaya Indonesia. 

Penyusun ingin memperkenalkan warisan budaya yang ada di Indonesia melalui 

karya busana yang menampilkan motif dari Kain Pelangi. Perpaduan teknologi 
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dan alam digabungkan untuk menciptakan busana pesta dengan motif alga pada 

Kain Pelangi dan menggunakan kain maxmara, cavali, dan tulle yang memiliki 

kesan tembus terang dan menunjang kesan istimewa pada busana yang akan 

dikenakan dalam kesempatan pesta pagi ini. 

Busana pesta pagi ini diperuntukan bagi dewasa usia 25 - 35 tahun dengan 

mengambil sumber ide Motif Alga Kain Pelangi dari Palembang. Kain pelangi 

merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarian agar masyarakat di Palembang 

tidak kehilangan jejak budayanya. Kain Pelangi adalah teknik menghias 

permukaan kain melalui proses celup ikat. Penerapan sumber ide Motif Alga Kain 

Pelangi ini pada aplikasi bordir yang diaplikasikan pada bagian bawah dada dan 

bagian punggung dan perwujudan busana pesta pagi ini dalam bentuk longdress 

berbentuk mermaid, desain patchwork juga dibuat dengan potongan dari 3 warna 

kain dengan menggunakan palet warna yang ada di tema cortex. Dalam 

menciptakan suatu busana harus memahami teori-teori busana yang mendalam 

yang harus dikembangkan. Selain itu juga perlu kreativitas dan inovasi yang harus 

digali secara terus menerus agar tercipta busana pesta pagi yang sesuai dengan 

keinginan, kesempatan, dan juga trend yang sedang berkembang saat itu. Dengan 

adanya berbagai permasalahan kenyataan yang berada di lapangan, oleh karena itu 

hal inilah yang mendasari perancang untuk membuat suatu karya nyata dengan 

judul “Busana Pesta Pagi Dewasa Dengan Sumber Ide Motif Alga Kain Pelangi 

Dalam Pergelaran Tromgine”, yang diharapkan dapat mengasah pengetahuan, 

keterampilan dan kreatifitas dalam mencipta suatu desain busana, serta dapat 

menciptakannya dengan indah dan menarik, dan lebih menantang untuk proses 

pembuatannya. 
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B.  Batasan Istilah 

Agar  dalam  pembuatan  Proyek  Akhir  ini  lebih  terfokus,  penyusun 

memberikan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Busana Pesta Pagi Dewasa 

  Busana pesta pagi dewasa adalah busana yang dikenakan oleh dewasa di 

usia 25-35 tahun pada kesempatan pesta pagi antara pukul 07.00-10.00. 

Busana pesta ini terbuat dari bahan yang bersifat halus, lembut, dan menyerap 

keringat. sedangkan pemilihan warna sebaiknya dipilih warna yang lembut 

tidak terlalu gelap. 

2. Sumber Ide 

Sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ide seseorang 

untuk menciptakan desain ide baru. Ide baru tersebut dapat diperoleh melalui 

berbagai obyek benda-benda yang ada di lingkungan seseorang berada 

maupun dari peristiwa nasional dan internasional. Dalam pembuatan busana 

pesta pagi untuk wanita dewasa ini mengambil sumber ide Kain Pelangi dari 

Palembang, Sumatera Selatan. 

3.  Motif Alga Kain Pelangi 

Mengangkat salah satu warisan budaya Indonesia yaitu Motif Aga Kain 

pelangi merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarian agar masyarakat di 

Palembang tidak kehilangan jejak budayanya. Motif alga merupakan salah 

satu motif yang ada di Kain Pelangi, sedangkan Kain Pelangi merupakan 

teknik menghias permukaan kain melalui proses celup ikat. Warna-warna 

yang digunakan pada kain pelangi yaitu warna terang, mencolok dan 

bergradasi karena telah menggunakan zat warna sintetis yang beraneka 

warna. Perkembangan kain pelangi tidak hanya sebatas kain dan selendang 
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saja belum dibuat menjadi kemeja, gaun, kebaya, blus, seragam kantor 

beberapa lembaga yang ada di Palembang. 

 

4.  Pergelaran Busana Tromgine 

Pergelaran busana ini merupakan suatu kegiatan yang memperkenalkan 

rancangan atau kreasi terbaru dari mahasiwa yang diperagakan oleh model 

dengan tujuan tertentu. Pergelaran ini menampilkan hasil karya Proyek Akhir 

mahasiswa Teknik Busana angkatan 2016 

Mengangkat  tema  “TROMGINE”  yang  merupakan akronim dari The  

Role  of   Millenial  Generation  in  Natural/Nature Environment  Sedangkan 

pergelaran busana atau fashion show adalah suatu kegiatan dalam pertunjukan 

hasil karya busana yang dikenakan oleh model professional untuk 

menampilkan hasil karya designer dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi dengan judul “Tromgine” yang diartikan sebagai peran generasi 

millennia untuk memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan kekayaan 

budaya yang ada di alam Indonesia pada generasi muda sebagai generasi 

penerus bangsa dalam bentuk suatu karya salah satunya adalah busana yang 

desainnya diciptakan menggunakan sumber ide yang diambil dari warisan 

budaya (herritage) Indonesia. 

 

C.  Rumusan Penciptaan 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yang perlu 

dibahas dalam pembuatan proyek akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana menciptakan desain busana pesta pagi dengan sumber  

ide motif alga kain pelangi dalam pergelaran busana “Tromgine” 

2. Bagaimana membuat busana pesta pagi dengan sumber ide  

motif alga kain pelangi dalam pergelaran busana “Tromgine” 
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3. Bagaimana menyelenggarakan pergelaran busana dan  

menampilkan busana pesta pagi dengan sumber ide motif alga kain  

pelangi dalam pergelaran busana “Tromgine” 

 

D. Tujuan Penciptaan 

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penyusunan proyek akhir ini adalah: 

1. Menciptakan desain busana pesta pagi dengan sumber ide motif alga   

  kain pelangi dalam pergelaran busana “Tromgine” 

2.  Membuat busana pesta pagi dengan sumber ide motif alga kain  

  pelangi dalam pergelaran busana “Tromgine” 

3.  Menyelenggarakan pergelaran busana pesta pagi dengan sumber ide  

  motif alga kain pelangi dalam pergelaran busana “Tromgine” 

 

E.   Manfaat Penciptaan 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menggali bakat dan menambah pengetahuan serta  

  keterampilan dalam mewujudkan suatu busana pesta pagi hari  

  dari proses awal sampai akhir busana pesta tersebut dapat diwujudkan. 

b. Mendorong semangat mahasiswa untuk menciptakan karya dengan ide- 

  ide dan trend terbaru.  

c. Mendorong kreatifitas seseorang untuk menampilkan suatu karya  

  busana pesta dengan ciri khas ataupun sumber ide yang menjadi  

  identitas seseorang. 

d.  Dapat mengukur kemampuan diri dalam bidang busana. 

e. Melatih kerja sama dan tanggung jawab dalam kepanitiaan pergelaraan 

busana. 
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2. Bagi Program Studi 

a. Melahirkan calon desainer- desainer muda yang professional sehingga  

   mampu bersaing di dunia luar dalam bidang busana.  

b. Menambah informasi tentang hasil karya busana yang diciptakan oleh  

  mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana  

  Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang dapat dijadikan  

  motivasi dan inspirasi.  

c. Menunjukkan karya cipta dan eksistensi Program Studi Teknik Busana  

   Fakultas Teknik UNY pada masyarakat. 

 

3. Bagi Masyarakat. 

a. Memperoleh dan menambah wawasan tentang busana pesta 

b. Dapat memperoleh informasi tentang hasil karya Proyek Akhir   

  mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana  

  tahun 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


