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BAB IV 

PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

 

Bab IV menguraikan secara rinci tentang proses pembuatan busana, hasil 

busana dan pembahasannya. Berikut penjelasannya tentang proses, hasil, dan 

pembahasannya.  

A. Proses 

Proses dalam hal penciptaan karya ini adalah penciptaan desain, proses 

penciptaan busana dan proses menampilkan busana. Berikut ini akan diuraikan 

secara bertahap masing-masing proses tersebut.  

1. Proses Penciptaan Desain  

Proses penciptaan desain dalam hal ini penulis menggunakan teori Sri 

Widarwati dkk yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pencarian Inspirasi 

Tahap pertama dalam pencarian inspirasi adalah dengan menentukan 

tema trend dan subtema trend yang sedang digunakan sebagai acuan. 

Berdasarkan teori yang ada di Bab II dan mengacu pada konsep trend 

forecasting singularity 2019/2020 dengan tema svarga dan subtema 

couture boho. Pencarian inspirasi dimulai dengan mengkaji tema dan 

trend yang akan dan sedang berlangsung, Kemudian ditelaah dan digali 

lebih dalam mengenai tema dan subtema trend tersebut sehingga dapat 

disimpulkan dan dicocokkan dengan salah satu heritage Indonesia yang 

dijadikan sebagai salah satu sumber ide yaitu Tari Burung Enggang. 

Langkah selanjutnya mencari referensi yang mengacu pada sumber ide 
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yang diangkat, kemudian dikumpulkan dalam moodboard. Penyususunan 

moodboard yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dan 

referensi berupa penggayaan busana, siluet busana, hiasan busana, pallet 

warna, accesoris, detail, dan bahan yang digunakan, sehingga dengan 

melihat moodboard pembuatan desain akan lebih mudah dan tidak keluar 

dari sumber ide yang pilih yaitu Tari Burung Enggang dari Masyarakat 

Dayak Kenyah Kalimantan Timur.   

Membuat beberapa gambar desain yang diawali dengan pembuatan 

design sketching dengan menggambar bagian-bagian busana menurut 

referensi, lalu digabungkan menjadi sebuah busnaa pesta. Setelah itu 

membuat production sketching agar detail-detail busana dapat dipahami 

dan memudahkan dalam pembuatan pola busana. Kemudian membuat 

presentasion drawing  muka maupun belakang dilengkapi corak warna 

sesuai kain yang akan digunakan. Yang kemudian dilanjutkan pembuatan 

fashion illustration.  

b. Persiapan alat dan bahan mendesain  

Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam mendesain sumber 

ide Tari Burung Enggang yaitu sebagai berikut : 

1) Pensil  

2) Penghapus  

3) Penggaris  

4) Kertas gambar  

5) Pensil warna  
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c. Menyusun Moodboard  

Moodboard  dikerjakan diatas kertas berukuran A3, dengan isi atau 

materi sebagai berikut : 

1) Sumber ide atau inspirasi  

2) Trend dan karakter karya yang diangkat  

3) Siluet busana yang akan digunakan  

4) Detail-detail dan teknik yang digunakan untuk pembuatan busana  

5) Referensi penggayaan busana (image style) 

6) Corak bahan, bila mengangkat corak tertentu pada koleksi yang 

akan dibuat.  

7) Detail hiasan dan teknik pembuatan yang akan digunakan  

8) Warna yang akan digunakan dalam pembuatan desain busana 

pesta (image color) 

9) Accesoris  

 

Gambar 1. Moodboard Tari Burung Enggang 
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d. Desain  

Proses untuk menghasilkan desain ini tahapan-tahapan yang 

dilakukan pertama mengkaji beberapa referensi tentang tema, trend, 

sumber ide, dan juga unsur dan prinsip desain. Berikut tahapan dalam 

pembuatan desain busana yang diciptakan, berupa Design Sketching 

yaitu menggambar bagian-bagian busana menurut referensi, lalu 

digabungkan menjadi sebuah busana pesta. Selanjutnya, membuat 

production sktetching berupa detail busana tampak depan dan belakang 

agar memudahkan dalam proses penyusunan pola dan pembuatan 

busana. Desain yang ketiga berupa presentation drawing yang memuat 

detail busana dan menempelkan bahan yang digunakan untuk mmebuat 

busana pesta tersebut. 

 
Gambar 2. Design Sketching 
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Gambar 3. Presentation Drawing 

 

Table 1. Tabel contoh bahan 

Contoh bahan satin 

bridal  

Contoh bahan tenun 

lurik hujan gerimis  

Contoh bahan kain 

jumputan  

   

 

 

Lipit jarum, dengan hiasan 

manik pasiran  

Tengah belakang  

Ritsluiting jepang  

 

Lengan tegak  

Gaun A-line  
Bahan satin bridal  

Outer variasi lajur 
dengan panjang lajur 

yang bervariasi 

Hiasan sulam pita   

Turtle neck  
Bahan tenun lurik ujan 

gerimis  
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Desain hiasan  

Desain hiasan adalah desain yang memperindah permukaan 

desain struktunya. Desain hiasan yang digunakan pada busana pesta 

malam tersebut adalah sulam pita menggunakan teknik French 

knoot, kemudian setiap lajur dari lipit jarum diberi hiasan  payet 

pasiran, pada tengah motif kain jumputan juga diberi hiasan taburan 

acak payet pasiran.  
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Gambar 4. Desain hiasan 

2. Proses Pembuatan Busana  

 Proses pembuatan busana meliputi tiga tahap, yang pertama yaitu 

persiapan meliputi pembuatan gambar kerja, pengambilan ukuran, 

pembuatan pola, merancang bahan dan harga. Kedua yaitu pelaksanaan 

Hiasan lipit jarum 

1,5 cm dengan 

hiasan payet 

pasiran pola acak  

Hiasan sulam pita 

teknik French 

knoot   

Hiasan sulam pita 

teknik French 

knoot dengan 

pola acak  

Hiasan sulam pita 

teknik French 

knoot dengan 

pola acak  
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yang meliputi meletakkan pola pada bahan, pemotongan dan pemberian 

tanda jahitan, pendelujuran, dan penyambungan, evaluasi proses 1, 

penjahitan, evaluasi proses 2. Ketiga yaitu evaluasi yang meliputi 

keseluruhan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kegiatan persiapan 

pelaksaan.  

a. Persiapan 

1) Pembuatan gambar kerja (gambar kerja busana, hiasan, dan 

pelengkap) 

Pembuatan desain kerja pada proses pembuatan busana adalah 

membuat desain menggambar detail-detail busana secara lengkap, 

yang disertai dengan keterangan-keterangan pada bagian busana 

agar mencapai hasil kerja yang sempurna. Tujuan membuat desain 

kerja adalah untuk memberikan petunjuk pedoman dalam membuat 

busana.  

 Berdasarkan gambar kerja yang telah dibuat, busana yang 

akan dibuat memiliki bentuk A line yang terdiri dari 2 potong 

busana berupa gaun A line tanpa lengan dengan garis leher bulat 

dengan garis empire, panjang gaun sampai lantai yang 

menggunakan bahan utama satin bridal berwarna merah dan furing 

satin velvet terdapat bukaan di tengah belakang berupa ritsluiting, 

kemudian ditambah berupa variasi outer yang panjangnya sampai 

lutut dengan bentuk lajur pada bagian dada kebawah dengan 

sususan lajur yang betingkat menggunakan bahan kain jumputan, 
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terdapat kerah turle neck dan variasi lengan licin bentuk tegak 

dengan menggunakan bahan lurik hujan gerimis warna merah. 

Untuk bagian badan menggunakan bahan lurik hujan gerimis warna 

biru yang kemudian diberi hiasan sulam pita berwarna merah dan 

putih untuk bagian depan, sedangkan untuk bagian belakang 

terdapat hiasan lipit jarum yang dijahit secara diagonal dan terdapat 

bukaan pada bagian tengah belakang dengan menggunakan kancing 

kait.  
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Gambar 5. Gambar Kerja Busana Pesta 
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Gambar 6. Gambar kerja outer dengan variasi lajur  
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Desain hiasan sulam pita terinspirasi  dari motif kain yang digunakan 

sebagai kostum Tari Burung Enggang yang kemudian diinovasikan 

menjadi lebih sederhana  seperti paruh burung enggang. Motif tersebut 

menggambarkan kekuatan seperti paruh burung enggang.  Menggunakan 

teknik French knoot, dengan dua warna pita waitu merah dan putih.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gambar Kerja Hiasan Busana Pesta Malam Bagian Outer 

 

 

 

 

 

 

Hiasan sulam 

pita teknik 

French knoot 

yang 

dipasang 

secara acak 

pada bagian 

lengan, 

menggunaka 

satin pita 

warna merah  

Hiasan sulam pita teknik French knoot 

yang dipasang secara acak pada bagian 

Kerah, menggunaka satin pita warna 

merah  

Hiasan sulam 

pita teknik 

French knoot 

dipasang 

secara penuh 

sehingga 

menghasilkan 

motif Hiasan lipit 

jarum dengan 

jrak 1,5 cm 

dengan 

jumlah 6 lajur  

lipit jarum 

secara 

diagonal, 

terdapat 

hiasan manik 

pasiran yang 

dipasang 

secar acak 
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Gambar 8. Gambar Kerja Hiasan Sulam Pita Busana Pesta 

 Aksesoris yang digunakan pada busana pesta malam berupa 

hiasan kepala yaitu turban dengan bahan kain jumputan warna 

merah dan biru. Panjang dari turban yaitu 100 cm dengan lebar 5 

cm, menggunakan teknik patchwork bentuk persegi panjang, 

setiap potongan panjangnya 25 cm.  

 

Gambar 9. Desain turban 

 

2) Pengambilan Ukuran  

Pengambilan ukuran dilakukan sebelum pembuatan pola. Hasil 

pengukuran yang diperlukan dalam pembuatan busana pesta 

malam untuk wanita remaja ini antara lain : 

a. Lingkar badan 1  :  81,5 cm  

b. Lingkar badan 2   : 85 cm  

c. Lingkar badan 3   : 77 cm  

d. Lingkar pinggang  : 70 cm  

e. Lingkar panggul   : 90 cm  

Menggunakan teknik 

French knoot, warna 

pita merah pada bagian 

tengah motif 

Menggunakan 

teknik French 

knoot, warna pita 

putih pada bagian 

keliling motif 

(sebgai bingkai) 

Panjang 100 cm 

lebar 5 cm, 

setiap potongan 

panjangnya 25 

cm  
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f. Panjang muka  : 39 cm  

g. Panjang punggung : 44 cm  

h. Lebar punggung   : 36 cm 

i. Lebar muka   : 33 cm  

j. Panjang bahu  : 11,5 cm  

k. Jarak dada  : 16 cm  

l. Tinggi dada  : 24 cm  

m. Tinggi panggul   : 20 cm  

n. Lingkar kerung lengan  : 45 cm  

o. Panjang gaun   : 145 cm  

p. Panjang lengan  : 10 cm  

q. Tinggi potongan empire dari bahu   : 22 cm 

3) Pembuatan Pola Busana  

Pola pembuatan pola busana untuk wanita ini menggunakan 

system pola so-en dengan skala 1:4, adapun pola yang digunakan 

dalam proses pembuatan busana pesta ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 10. Pola Dasar Badan So’en Skala 1:8 

  

  Keterangan pola badan depan : 

Buat garis tegak lurus AJ 

AB = 1/6 lingkar leher + ½ cm  

AE = AB + 1 cm  

Hubungkan titik BE = kerung leher muka  

BD = lebar bahu  

CD = turun 3,5 cm  

AF = ½  panjang punggung + 1 ½ cm  

EG = turun 5 cm  

Dari G dan F tarik garis mendatar  ke kanan  

GH = ½ lebar dada   

FI = ½ lingkar badan + 1 cm  

Hubungkan titik DHJ = kerung lengan muka  

JL = turun 3 cm  
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JM = tinggi puncak  

MN = ½ jarak payudara 

LO’ + O2 K’ = ¼ lingkar pinggang + 1 cm  

Bagian Belakang  

JK = diperpanjang sampai F = ½ lingkar badan  

Dari F tarik tegak lurus keatas 

FC = panjang punggung  

CA = 2 cm  

AB = 1/6 lingkar leher + ½ cm  

Hubungkan  BC = kerung leher belakang  

BE = lebar bahu  

DE = 5 cm  

CG = GF = ½ panjang punggung  

CJ = turun 8 cm  

JJ1 = ½ lebar punggung  

GI = ¼ lingkar badan -1 cm  

Hubungkan EJI = kerung lengan belakang  

GX = FY = 8 cm  

XZ = 5 cm  

FY1 + Y2K2 = ¼ lingkar pinggang – 1 cm 
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Gambar 11. Pola Dasar Lengan So’en Skala 1:8 

 

  Keterangan Pola Lengan = 

AD = BD = ½ lingkar lebar lengan  

DC = Tinggi Kepala Lengan  

DE = panjang lengan  

FE = EG = ½ lebar lengan bawah   

 

Gambar 12. Pola dasar rok skala 1:8 
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Keterangan Pola Rok bagian depan  = 

AB = turun 2 cm  

BC = ¼ lingkar pinggang + 1 + 3 cm (kupnat) 

DE = ¼ lingkar panggul + 1 cm  

DE = FG 

AD = tinggi panggul  

AF = panjang rok  

GH = keluar 4 cm dan naik 1 cm  

 Keterangan Polar rok bagian belakang = 

AB = turun 2 cm  

BC = ¼ lingkar pinggang + 1 + 3 cm (kupnat) 

AA1 = 1/10 lingkar pinggang  

A1A3 = 12 cm  

DE = ¼ lingkar panggul + 1 cm  

DE = FG 

AD = tinggi panggul  

AF = panjang rok  

GH = keluar 4 cm dan naik 1 cm  

Setelah pola dasar badan dan rok dibuat langkah 

selanjutnya yaitu mengubah pola dasar badan menjadi pola badan 

depan. Pola badan belakang, dan rok A line sesuai desain yang 

dibuat.  
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Gambar 13. pecah pola rok sesuai desain skala 1:8 
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Gambar 14. Mengubah  Pola Gaun skala 1: 8 

 

 

Turun 2 cm  

Keluar 1 cm  

Naik 1 cm  

Turun 3 cm  

Keluar 4 cm  Turun 3 cm  

Keluar 4 cm  

Keluar 1 cm  

Naik 1 cm  



122 
 

 

Gambar 15. pecah pola gaun skala 1:8 

Garis empire 

TM turun 5 cm  

Sisi turun 2 cm  

Sisi keluar 5 

cm  

Garis empire 

TB turun 2 cm  

Sisi turun 2 cm  

Sisi keluar 5 

cm  
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Gambar 16. pengembangan pola gaun skala 1: 8 

Dibagi 3,  

Digunting 

untuk 

dikembangkan  
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Gambar 17. Pengembangan Pola Gaun Bagian Depan Skala 1:8 

Dikembangkan 

10 cm  Dikembangkan 

13 cm  

Dikembangkan 

13 cm  
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Gambar 18. Pengembangan Pola Gaun Bagian Belakang Skala 1:8 

 

 

Dikembangkan 

9 cm  

Dikembangkan 

13 cm  

Dikembangkan 

13 cm  
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Gambar 19. Pecah Pola Lengan  Tegak Skala 1:8 

 

 

Gambar 20. Pengembangan Pola Lengan Tegak  Skala 1:8 

Dikembangkan 6 cm  

cm  

Naik 4 cm 

Masuk 3 cm  

7 cm  

7 cm.  
Digunting dan 
dikembangkan  

Digunting  
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Gambar 21. Pecah Pola Blus Variasi Gelepai Skala 1:8 

 

 

Gambar 22. Pecah Pola Lipit Jarum Skala 1:8 

Turun 2 cm 

Lipit jarum 1,5 

cm  

Digunting dan 

dikembangkan   

Turun 2 cm 

Keluar 2 cm  

Pengembangan untuk 

lipit jarum 3 cm  
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Gambar 23. Pecah Pola outer  Variasi Lajur  Bagian Depan Skala 1:8 

 

Panjang 90 cm  

Lebar 9 cm   

Panjang 100 cm  

Lebar 9 cm 

Panjang 65 cm 

Lebar 9 cm 

Panjang 70 cm  

Lebar 9 cm   

Panjang 80 cm  

Lebar 9 cm 

Panjang 60 cm 

Lebar 9 cm 
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Gambar 24. Pecah Pola outer  Variasi lajur Bagian Belakang Skala 1:8 

 

 

 

 

 

Panjang 60 cm 

Lebar 9 cm 

Panjang 80 cm  

Lebar 9 cm   

Panjang 100 cm  

Lebar 9 cm 



130 
 

4) Perancangan Bahan  

Merancang bahan adalah meletakkan pola busana dalam ukuran 

skala pada kertas bahan, sesuai dengan ukuran atau arah serat pada 

bahan yang sesungguhnya. Rancangan bahan bertujuan untuk 

meminimalisir dan mengetahui seberapa banyak bahan yang 

diperlukan untuk suatu mode busana. 

a) Merancang bahan secara global 

Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan dengan menghitung 

jumlah panjang masing-masing pola yang sudah diubah sesuai 

desain kemudian diambah perkiraan jumlah tambahan kampuh 

dan kelim.  

b) Merancang bahan secara terperinci  

Merancang bahan dengan menggunakan pola-pola kecil pada 

kertas sampul yang dimisalkan sebagai kain yang diukur 

selebar yang diperlukan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bahan adalah 

sebagi berikut : 

a) Arah serat pola harus sesuai dengan arah serat kain  

b) Peletakkan pola dimulai dari pola yang besar, kemudian pola 

yang lebih kecil  

c) Dalam meletakkan pola pada kain harus diatur sedemikian rupa 

agar tidak boros 
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d) Untuk bahan bermotif, sebaiknya diperlukan arah bagian atas 

dan bagian bawah motif.   

Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat busana pesta 

untuk kesempatan malam, yaitu : 

a) Bahan satin bridal  

Bahan ini digunakan pada busana pesta malam sebagai 

bahan utama pada keseluruhan gaun tanpa lengan dengan garis 

leher bulat dan berpotongan A line. Bahan satin bridal ini 

berwarna merah maroon. 
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Gambar 25. Rancangan Bahan Utama Gaun  skala 1:8. 

 

Bahan kain satin 

bridal  

Panjang Kain 3 

meter dan lebar 

kain 150 cm 
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b) Bahan tenun lurik hujan gerimis 

Bahan ini digunakan untuk blus badan bagian atas depan 

dan belakang, kerah turtle neck,  serta variasi lengan tegak.  

 

Gambar 26. Rancangan Bahan Utama badan depan dan belakang bagian atas (outer)  

 

 

Gambar 27. Rancangan Bahan Utama Lengan dan Kerah  

c) Bahan katun jumputan  

Bahan ini digunakan sebagai gelepai untuk bagian depan 

dan belakang dari outer.  

Bahan kain lurik 

hujan gerimis 

Kebutuhan bahan : 

Lebar 110 cm  

Panjang 50 cm  

Bahan kain lurik 

hujan gerimis 

Kebutuhan bahan : 

Lebar 110 cm  

Panjang 50 cm  
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Gambar 28. rancangan bahan utama bagian variasi lajur  

 

 

Gambar 29.rancangan bahan utama bagian variasi lajur 

 

d) Bahan ero 

Bahan ini digunakan sebagai furing dari gelepai dan badan pada 

outer. 

Bahan kain 

jumputan  

Kebutuhan bahan : 

Lebar 110 cm  

Panjang 1 m  

Bahan kain lurik 

hujan gerimis 

Kebutuhan bahan : 

Lebar 110 cm  

Panjang 1 m  
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Gambar 30. Rancangan Bahan Furing Outer bagian atas 

 

e) Bahan satin velvet  

Bahan satin velvet ini digunakan sebagai furing gaun A line. 

Bahan kain ero 

Kebutuhan bahan 

panjang 1 m  

Lebar 115 cm  
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Gambar 31. Rancangan Bahan Furing Gaun bagian bawah  

 

5) Kalkulasi harga  

Kalkulasi harga adalah mencatat dan menjumlah semua bahan 

yang dibutuhkan dalam membuat suatu busana. Kalkulasi harga 

bertujuan untuk meminimalkan dan mengetahui besar biaya yang 

Bahan satin velvet  

Kebutuhan bahan 

panjang 3 m  

Lebar 150 cm  
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dikeluarkan dalam suatu model busana. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam membuat kalkulasi harga, yaitu : 

a) Mencantumkan nama bahan, banyaknya bahan yang 

dibutuhkan, harga satuan, jumlah total dan harga total dari 

bahan bahan yang dibutuhkan.  

b) Nama barang disesuaikan dengan jenis bahan apa yang akan 

digunakan missalnya bahan pembantu atau bahan tambahan.  

c) Dalam menentukan jumlah harga disesuaikana dengan jumlah 

barang yang digunakan.  

d) Semua bahan harus  tercatat agar perhitungan biaya dapat lebih 

tepat.  
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Table 2.Rancangan harga 

 

No.  Nama Bahan Utama Kebutuhan  Harga Satuan  Jumlah  

1 Kain satin bridal  3 m   Rp       45,000.00   Rp              135,000.00  

2 

kain tenun lurik hujan 

gerimis  4 m   Rp       40,000.00   Rp              160,000.00  

3 kain jumputan  2 m   Rp     100,000.00   Rp              200,000.00  

4 kain satin velvet  3 m   Rp       16,000.00   Rp                 48,000.00  

5 kain ero  2,5 m   Rp       18,000.00   Rp                 45,000.00  

Nama Bahan Pembantu   

6 morigula  0,5 m   Rp       16,000.00   Rp                   8,000.00  

7 m33 0,5 m   Rp       16,000.00   Rp                   8,000.00  

8 rit jepang 60 cm  1  buah   Rp         8,000.00   Rp                   8,000.00  

9 benang jahit  2 buah   Rp         1,500.00   Rp                   3,000.00  

10 jala harnet  1 bungkus   Rp       27,000.00   Rp                 27,000.00  

11 pita satin  3 gulung   Rp         2,000.00   Rp                   6,000.00  

12 manik pasiran  30 gram   Rp       10,000.00   Rp                 30,000.00  

13 kancing kait  1 dosin   Rp         1,000.00   Rp                   1,000.00  

  Total       Rp              679,000.00  

 

Analisis Harga Jual  

Biaya  tenaga kerja ( 50% x biaya produksi ) 

0,5 x Rp 679.000     = Rp 339.500 

Biaya aus mesin ( 10% x biaya produksi ) 

0,1 x Rp 679.000    = Rp 67.900 

Keuntungan ( 30% x biaya produksi )  

0,3 x Rp 679.000    = Rp 203. 700 

Jumlah kebutuhan      = Rp 679.000 

 

Total     Rp 1.290.100 

Jadi, untuk harga jual busana pesta malam  ini adalah Rp 1.290.100,- dibulatkan 

menjadi Rp 1.300.000,- 



139 
 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan merupakan bentuk tidak lanjut dalam pembuatan 

busana yaitu berupa persiapan dan termasuk pengorganisasian berupa 

tindak lanjut yang harus dilaksanakan. Terdapat beberapa hal yang 

dilaksanakan dalam proses pembuatan busana pesta dengan sumber 

ide Tari Burung enggang.  

1) Meletakkan Pola Pada Bahan  

Dalam penataan pola busana pesta harus teliti agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pemotongan. Peletakkan pola pada bahan 

dimulai dari pola yang besar ke pola yang kecil,untuk  bahan satin 

bridal dimulai dari  bagian potongan gaun bagian bawah depan 

dan belakang. Kemudian bagian badan depan dan belakang, 

selanjutnya baru bagian depun untuk kerah dan lengan. Jika 

seluruh pola sudah diletakkan pada kain maka dibantu dengan 

jarum pentul untuk setiap sudut pola. Pada pembuatan pola sudah 

dilengkapi dengan tambahan kampuh, namun jika pola tidak 

dilengkapi dengan tambahan kampuh maka bisa ditandai 

menggunakan kapur jahit yang senada dengan warna bahan agar 

kain tidak kotor.  

2) Pemotongan Bahan dan Pemberian Tanda Jahitan  

Pada proses pemotongan busana pesta malam untuk wanita 

ini pemotongan dilakukan mulai bahan utama terlebih dahulu dari 

pola yang terbesar menggunakan gunting kain yang tajam agar 
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tidak merusak serat kain, diatas meja potong atau dilantai yang 

lebar dan datar.  

Pemotongan bahan dilakukan setelah pengecekan tata letak 

pola. Untuk pemberian tanda jahitan menggunakan karbon jahit, 

hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penjahitan. 

Pemilihan warna karbon harus sangat diperhatikan jangan sampai 

merusak kain dan mengotori kain. Pilih warna yang senada atau 

warna yang lembut. Pemberian tanda pola dilakukan 

menggunakan rader yang tidak bergerigi tujuannnya agar tidak 

merusak kain akibat dari gerigi rader tersebut. Kampuh-kampuh 

yang digunakan pada bagian sisi besarnya 2,5-3 cm, pada bagian 

lengkung atau kerung sebesar 2 cm, dan pada bagian kelim 6 cm.  

3) Penjelujuran  

Penjelujuran dilakukan pada saat tahap proses atau fitting 

pertama. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam 

menjahit yang mengakibatkan bekas jahitan pada kain tersebut. 

Selain itu juga untuk mengetahui jatuhnya bahan pada tubuh 

model. Adapun langkah-langkah penjelujuran sebagai berikut : 

a) Menjelujur Gaun : 

(1) Menjelujur bagian sisi badan dan rok gaun bahan utama  

(2) Menjelujur bahu depan dan belakang bahan utama  

(3) Menjelujur garis empire badan atas dan rok  

(4) Menjelujur bagian depun kerah dan lengan  dengan furing  
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(5) Menjelujur sisi badan dan rok furing  

(6) Menjelujur bagian empire badan atas dan rok furing  

(7) Menjelujur rit pada bagian tengah belakang  

(8) Menjelujur bagian kerah bahan utama dan furing  

(9) Menjelujur bagian lengan bahan utama dan furing  

(10) Menjelujur kelim bawah bahan utama dan furing  

b) Menjelujur bagian outer dengan variasi lajur : 

(1) Menjelujur setiap keliling lajur 

(2) Menjelujur kerah dan lengan  

(3) Menjelujur sisi badan bahan utama dan furing 

(4) Menjelujur bahu bahan utama dan furing  

(5) Menyatukan susunan lajur bahan utama dan furing dengan 

dijelujur 

(6) Menyatukan badan dengan kerah  

(7) Menjelujur lapisan lidah pada tengah belakang  

(8) Menyatukan lengan dengan badan  

4) Evaluasi proses 1  

Evaluasi proses 1 merupakan pengepasan busana pada 

tubuh model yang sudah dalam bentuk busana tetapi masih 

berupa delujuran atau yang biasa disebut dengan fitting 1. 

Fitting 1 bertujuan untuk melihat kekurangan pada busana saat 

dipaki oleh model dan kenyamanan pada busana. Aspek yang 
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diamati dalam evaluasi ini adalah jatuhnya busana pada badan 

dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan busana. 

Table 3. Tabel evaluasi 1 

 

Aspek yang 

dievaluasi 

Evaluasi Cara mengatasi 

Gaun   Panjang gaun terlalu 

panjang 

Dipotong 10 cm  

Outer  Bahu Outer Terlalu 

panjang  

Dikurangi 1 cm  

Lengan Outer kurang 

tegak 

Dilapisi dengan 

mori gula 

Empire Outer Bagian 

belakang melengkung  

Empire Outer 

Bagian belakang 

diubah menjadi 

lurus 

 

5) Penjahitan  

Proses setelah pengepasan atau fitting 1 dilakukan dan 

mengetahui kekurangan pada busana serta dilakukan perbaikan, 

maka langkah selanjutnya adalah penjahitan. Penjahitan dilakukan 

untuk menyambung setiap bagian hingga membentuk busana. 

Penjahitan dilakukan menggunakan mesin jahit dan juga manual 

menggunakan tangan. Hal ini dilakukan agar hasilnya menjadi 

rapi, kuat, dan maksimal. Langkah-langkah penjahitan dan 

penyelesaiannya yaitu : 

a) Menjahit Bagian Gaun A Line  

(1) Menjahit sisi badan atas, dilanjut dengan menjahit bisban 

pada tiras kampuh  



143 
 

(2) Menjahit bahu, dilanjut dengan menjahit bisban pada tiras 

kampuh  

(3) Menjahit sisi rok A line, dilanjut dengan menjahit bisban 

pada tiras kampuh  

(4) Menyatukan badan atas dengan rok A line, kampuh 

diselesaikan dengan kampuh kostum  

(5) Menjahit tengah belakang sampai batas ritsluiting  

(6) Memasang ritsluiting pada tengah belakang  

(7) Menjahit lapisan depun pada furing bagian leher dan 

lengan  

(8) Menjahit sisi badan furing, kampuh diselesaikan dengan 

dijait kecil  

(9) Menjahit bahu, kampuh diselesaikan dengan dijait kecil  

(10) Menjahit sisi rok A line pada furing, kampuh diselesaikan 

dengan dijait kecil 

(11) Menyatukan badan atas dengan rok A line, kampuh 

disesaikan dengan kampuh kostum  

(12) Menyatukan bahan utama dengan furing pada bagian 

leher, kampuh dicacah dan ditipiskan.  

(13) Menyatukan bahan utama dengan furing pada bagian 

lengan, kampuh dicacah dan ditipiskan.  

(14) Menjahit horsehair atau jala harnet pada kelim bagian 

bawah 
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(15) Mengesoom kelim bahan utama dengan soom sembunyi  

(16) Mengesoom bahan furing dengan soom sembunyi 

(17) Menyetrika secara keseluruhan.  

b) Menjahit Outer  : 

(1) Menjahit setiap helai lajur pada ketiga sisinya bahan utama 

dan furing , kemudian dibalik  

(2) Menjahit sisi lengan dan bawah lengan, kemudian dibalik  

(3) Menjahit sekeliling kerah kemudian dibalik  

(4) Menajahit sisi badan utama  

(5) Menjahit bahu bahan utama  

(6) Menjahit sisi furing 

(7) Menjahit bahu furing  

(8) Menjahit sekeliling lidah untuk tengah belakang, kemudian 

dibalik 

(9) Menyusun lajur pada garis empire blus, sekaligus 

menyatukan bahan utama, lajur, dan furing.  

(10) Menjahit tengah belakang  

(11) Menyatukan badan dengan kerah  

(12) Menyatukan badan dengan lengan, kampuh diselesaikan 

dengan kampuh kostum  

(13) Memasang kancing kait pada tengah belakang  

(14) Menyetrika secara keseluruhan  
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6) Menghias Busana  

Hiasan busana memiliki pengertian segala sesuatu yang 

dihiaskan pada busana agar busana tersebut memiliki nilai yang 

lebih terutama pada nilai keindahannya. Hiasan busana merupakan 

unsur yang tidak kalah penting dengan unsur yang lainnya. Hiasan 

yang digunakan pada busana pesta malam wanita ini berupa hiasan 

sulam pita satin berwarna merah dan putih  dan manik pasiran 

berwarna merah dan biru. 

Peletakkan hiasan sulam pita tersebut diletakkan pada 

tengah muka outer. Teknik hiasan sulam pita ini berupa French 

knoot. Motif dari hiasan sulam pita merupakan salah satu variasi 

dari motif kostum tari burung enggang yang menjadi sumber ide. 

Motif tersebut menyerupai paruh burung enggang. Setiap motif 

pada tengahnya berwarna merah kemudian terdapat bingkai warna 

putih pada sekelilingnya. Pada bagian kerah  dan lengan juga 

terdapat hiasan sulam pita freench knoot yang di sulam secara 

acak dan menyebar. Kemudian untuk manik pasiran diletakkan 

secara acak dan menyebar pada tengah setiap motif jumputan, 

diletakkan juga pada lajur opnaseil pada outer bagian belakang. 

Penyelesaian hiasan busana dengan cara tusuk jelujur dan dikunci 

secara berkala.  
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7) Evaluasi proses II 

Table 4. Tabel evaluasi 2 

Aspek yang 

dievaluasi 

Evaluasi Cara mengantisipasi 

Gaun   Panjang gaun masih 

terlalu panjang  

Dipotong 3 cm dan 

diberi jala harnet 

Outer  Susunan juntaian lajur 

outer tidak melangsai 

dan melipat  

Disusun lebih presisi 

 

c. Evaluasi Hasil 

Hasil busana yang diciptakan adalah busana pesta malam 

untuk wanita remaja akhir-dewasa awal dengan sumber ide Tari 

Burung Enggang. Trend yang diambil yaitu Trend Forecasting 

Singularity 2019/2020 dengan tema Svarga dan sub tema Couture 

Boho. 

Penggunaan siluet A line pada busana pesta malam ini 

terinspirasi dari salah satu trend Couture Boho yang bersiluet 

longgar. Motif pada kain jumputan terinspirasi  dari kostum tarian 

burung enggang yang divariasi menjadi lebih sederhana dan 

terdapat sentuhan dari motif kain sasirangan yang merupakan kain 

khas dari Kalimantan. Begitu juga dengan motif pada sulam pita 

yang terinspirasi dari kostum tari burung enggang. Menggunakan 
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kerah turtle neck dan rumbai pada outer gaun terinspirasi dari 

filosofi bururng enggang yang hidup diketinggian dan sangat 

diagungkan. Bahan satin bridal berwarna merah yang merupakan 

warna dasar dari busana tersebut. Kemudian dipadukan dengan 

kain tenun lurik hujan gerimis warna merah dan biru. Ditambah 

lagi dengan kain jumputan yang juga berwarna merah dan biru 

yang menjadi point of interest pada busana pesta malam sehingga 

menambah keindahannya.  

Evaluasi hasil busana pesta malam dengan sumber ide Tari 

Burung Enggang yaitu desain busana mengalami perubahan pada 

bagian detail hiasan karena menyesuaikan dengan sub tema 

couture boho dan sumber ide tari burung enggang. Proses 

menghias busana berupa sulam pita yang mengalami kesulitan 

dikarenakan menggunakan pembidang yang akan meninggalkan 

bekas ketika dilepas. Panjang gaun yang masih terlalu panjang 

dikarenakan terlalu panjang dalam memperkirakan penggunaan 

sepatu yang digunakan.  

3. Menampilkan Pergelaran Busana  

Menampilkan pergelaran busana agar dapat berlangsung dengan 

baik maka harus ada peerncanaan yang matang. Perencanaan yang 

matang tersebut meliputi tiga tahapan, pertama yaitu persiapan yang 

meliputi pembentukan panitia, pemberian tugas, menentukan tema, 

menentukan waktu dan tempat, serta merancang anggaran dana yang 
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akan digunakan. Tahap kedua yaitu, pelaksanaan yang meliputi tentang 

seluruh pelaksanaan acara pergelaran dari awal pembukaan sampai 

dengan selesai acara. Ketiga yaitu evaluasi yang meliputi evaluasi 

kelebihan dan kekurangan pada saat pelaksanaan pergelaran busana dari 

tahap persiapan sampai tahap akhir. 

a. Persiapan  

Pergelaran busana Tromgine merupakan suatu rangkaian yang 

diselenggarakan untuk mempertunjukkan atau memamerkan hasil 

kreasi baru  Proyek Akhir yaitu busana pesta malam yang dirancang 

oleh mahasiswa. Diharapkan pergelaran ini dapat diterima oleh 

masyarakat dengan tujuan mempromosikan busana yang diperagakan 

oleh peragawati. Pergelaran busana ini sendiri diiktui oleh mahasiswa 

Pendidikan Teknik Busana S1 dan Teknik Busana D3 baik reguler 

maupun non reguler. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan 

gelar busana ini, yaitu sebagai berikut : 

1) Pembentukan Panitia  

Pembenrtukan panitia bertujuan agar pergelaran busana 

dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Panitia inti yang 

terbentuk dalam pergelaran busana 2019 ini yaitu seluruh 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Busana S1 dan 

Teknik Busana 2016, terdapat juga beberapa  kakak tingkat 

angkatan 2015. Seluruh panitia inti berjumlah 111, terdapat 

panitia tambahan dari mahasiwa UNY angkatan 2015-2018 
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berbagai jurusan dan fakultas yang ikut membantu pergelaran 

busana ini. Tanggung jawab pergelaran busana dapat ditanggung 

bersama dalam sebuah kepanitiaan sehingga akan terbentuk suatu 

kerjasama sesuai dengan tujuan pergelaran busana itu sendiri.  

Susunan  kepanitiaan dalam pergelaran busana Tromgine 

oleh mahasiswa Pendidikan Teknik S1 dan Teknik Busana D3 

yang teridiri dari ketua, sekertaris, bendahara, sie acara, sie 

model, sie humas, sie sponsor, sie make up, sie dokumentasi, sie 

dekorasi, sie back stage and floor, sie keamanan, sie konsumsi, 

sie publikasi, sie perlengkapan. Adapun rincian tugas dari setiap 

divisi di susunan kepanitiaan Tromgine terdapat pada lampiran. 

2) Penentuan Tema  

Tema yang diambil dalam pergelaran busana tahun 2019 ini 

adalah “Tromgine”. Tromgine merupakan singkatan dari The  

Role Of Millenial Generation In Nature Environment yang 

diartikan sebagai  peranan generasi millenial dalam lingkungan 

alam. Manusia  merupakan bagian dari alam yang saling 

membutuhkan agar tetap bisa berkembang. Pada saat ini generasi 

millenial mendominasi populasi kehidupan yang hidup serba 

modern dan digital, sehingga hidup di era millenial juga harus 

seimbang dalam menjaga dan melestaikan alam serta warisan 

budaya.  
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Karya yang dibuat merupakan perwujudan penggunaan 

teknologi sebagai wujud peran mahasiswa dalam mempopulerkan 

warisan budaya yang ada di Indonesia dalam wujud sumber ide 

busana yaitu Heritage Indonesia. Heritage merupakan 

peninggalan masa lalu yang harus dikenalkan dari generasi ke 

generasi berikutnya yang meliputi tradisi, bangunan, taman 

nasional, cerita rakyat daan peninggalan sejarah yang berumur 

puluhan tahun. Bentuk menjaga warisan budaya dengan membuat 

suatu karya salah satunya berupa busana pesta dengan sumber ide 

heritage Indonesia yang dikerjakan menggunakan teknologi yang 

ada. 

3) Menentukan Tujuan Pelaksanaan  

Tujuan dari pelaksanaan pergelaran busana mahasiswa angkatan 

2016 yang bertemakan Tromgine antara lain adalah : 

a) Sebagai ujian Mata Kuliah Karya Inovasi Produk Fashion 

untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Busana 

dan merupakan Proyek Akhir untuk mahasiswa Program Studi 

Teknik Busana D3.  

b) Memperkenalkan karya mahasiswa angkatan 2016 Program 

Studi Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana kepada 

masyarakat luas.  

c) Sebagai bukti eksistensi baik dari mahasiswa maupun 

program studi khususnya dalam bidang mode.  
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4) Sumber Dana  

Penyelenggaraan pergelaran busana  Tromgine 2019 tidak dapat 

berjalan dengan lancar apabila tidak didukung dana financial yang 

mencukupinya. Penentukan anggaran diputuskan bersama dalam 

sebuah pertemuan atau rapat dengan beberapa pertimbangan. 

Anggaran yang ditentukan meliputi anggaran dana pokok sebesar Rp 

1.200.000,- untuk setiap mahasiswa, selain dana tersebut terdapat 

beberapa dana yang berasal dari sanggar busana, dan iklan dari 

booklet, sponsor, hasil dana usaha, dan sisa MP. Adapun jumlah 

pemasukan keseluruhan yaitu Rp 202. 877.645,- 

5) Dewan juri  

Dewan Juri yang menilai karya peserta Tromgine terdiri dari juri 

internal yang berasal dari dosen yang mengampu pada bidang busana 

dan juri eksternal merupakan tokoh yang bekerja dan ahli di bidang 

fashion. Berikut ini dewan juri eksternal yang berkontribusi pada 

pergelaran busana ini sebanyak 6 orang, dengan rincian 3 orang 

sebagai juri garment dan 3 orang lainnya sebagai juri butik, yaitu 

sebagai berikut : 

Juri garmet : 

a) Didit Handoyo 

b) Drs. Wishnu Goentoro Poespo (Goet Poespo) 

c) Pratiwi Sundarini, M. Kom  

Juri konsentrasi butik : 
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a) Dr. Hadjar Pamadhi. Ma. Hons  

b) Philip Iswardono 

c) Sugeng Waskito 

 

 

6) Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan berdasarkan banyak 

pertimbangan dari beberapa pilihan tempat. Dalam memilih tempat 

pergelaran busana yaitu melalui serangkaian proses panjang mulai dari 

mengusulkan nama-nama tempat, survey sesuai usulan tempat. 

Penyelenggaraan pergelaran busana 2019 dengan tema Tromgine ini 

diselenggarakkan tiga tahapan, adapun rinciannya yaitu sebagai 

berikut: 

a) Gladi kotor  

Hari dan tanggal : Selasa, 9 April 2019  

Waktu      : 15.30 WIB – selesai  

Tempat      : Auditorium UNY  

b) Gladi bersih 

Hari dan tanggal : Rabu, 10 April 2019  

Waktu      : 17.00 WIB – selesai  

Tempat      : Auditorium UNY  

c) Pergelaran Busana  

Hari dan tanggal : Kamis, 11 April 2019  



153 
 

Waktu      : 17.30 WIB – selesai  

Tempat      : Auditorium UNY  

7) Penilaian gantung  

Penilaian gantung merupakan penilaian teknologi menjahit 

bagian dari pergelaran busana yaitu proses penilaian busana 

sebelum diperagakan di atas catwalk. Penilaian gantung 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 April 2019 yang bertempat di 

Gedung KPLT FT UNY lantai 3. Pada penilaian gantung busana 

yang dinilaikan dikenakan pada manequeen dan dinilai oleh juri 

internal.   

Aspek yang dinilai saat penilaian gantung meliputi : 

Konsentrasi butik  

a) Desain : proporsi dan penyajian desain  

b) Hiasan  

c) Teknik menjahit, yang meliputi penyelesaian tepi, kampuh, 

setikan, pressing, kerapian, pemasangan furing  

d) Kesesuaian daya pakai 

Konsentrasi garment  

a) Dapshape, yang meliputi jatuhnya baju di badan, layak pakai, 

pemilihan bahan 

b) Teknik menjahit, yang meliputi sambungan jahitan, setikan, 

zipper, penyelesaian furing, lapisan-lapisan,  

c) Fusing dan pressing 
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d) Daya jual atau marketable 

8) Grand Juri  

Rangkaian acara sebelum penyelenggaraan pergelaran 

busana yang lainnya yaitu Grand juri. Grand juri dilaksanakan 

setelah penilaian gantung, yang dilaksnakan pada hari Minggu, 7 

April 2019 di gedung  KPLT FT UNY lantai 3. Pelaksanaan 

grand juri busana dikenakan oleh peragawati dan desainer 

mempresentasikan konsep busana pesta yang dibuat. Dalam grand 

juri ini penulis mempresentasikan busana pesta malam 

“perspektif” dengan sumber ide Tari Burung Enggang.  

Aspek yang dinilai untuk konsentrasi butik adalah total look, 

keativitas, kesesuaian trend. Sedangkan untuk konsentrasi 

garment aspek yang dinilai meliputi marketable, total look, dan 

keativitas. Juri yang menilai pada saat grand juri yaitu juri 

eksternal.  

b. Pelaksanaan  

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum pergelaran 

busana dilaksanakan. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi : 

1) Gladi Bersih  

Gladi bersih merupakan pelatihan umum yang terakhir kali pada 

sebuah acara dilaksanakan sebelum pergelaran busana yang 

sesungguhnya dimulai. Gladi bersih ini bertujuan untuk latihan 

terakhir sebelum acara dimulai, guna meminimalisir resiko adanya 
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kesalahan saat acara berlangsung, selain itu juga untuk mencoba 

runaway, sound system, dan lighthing yang akan digunakan untuk 

menunjang keberhasilan pergelaran. Gladi bersih ini dilaksnakan pada 

hari Rabu, 10 April 2019 yang diikuti oleh semua panitia inti dan 

panitia tambahan pergelaran busana, dan pergawati.  

 

2) Menampilkan Pergelaran Busana 

Pergelaran busana 2019 dengan tema Tromgine  

diselenggarakan pada hari Kamis, 11 April 2019  yang bertempat di 

Auditorium UNY, acara dimulai pada pukul 18.00  WIB. Pergelaran 

busana ini menampilan karya dari 111 mahasiswa yang terdiri dari 

mahasiswa Pendidikan Teknik Busana S1 dan Teknik Busana D3. 

Dalam pergelaran busana ini terbagi menjadi 2 sesi yaitu sesi pertama 

untuk konsentrasi garment dan sesi ke dua untuk konsentrasi butik. 

Dalam pergelaran ini penulis mendapat sesi kedua dengan nomor urut 

tampil 71.  

3) Tahap Evaluasi  

Setelah  melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pergelaran busana 

maka perlu adanya evaluasi untuk mengetahui kekurangan serta 

hambatan. Pada dasarnya pergelaran berlangsung dengan baik. Akan 

tetapi terdapat beberapa hal yang masih kurang dan perlu dievaluasi 

untuk keberhasilan yang akan datang. Terutama untuk memperbaiki 

komunikasi antar divisi dan melakukan konsultasi kepada dosen 
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secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan, kemudian meningkatkan 

keasadaran dalam melaksanakan tugas yang sudah diberikan.  

B. Hasil 

Hasil disini merupakan hasil karya penciptaan desain., penciptaan busana, 

dan menampilkan busana. 

 

 

1. Desain busana  

Hasil penciptaan desain busana pesta malam dengan sumber ide 

Tari Burung Enggang dengan tema trend Svarga dan sub tema Couture 

Boho dituangkan dalam busana pesta malam two pieces berupa gaun A 

line tanpa lengan dengan garis leher bulat sesuai dengan siluet khas 

couture boho dan outer dengan turtle neck dan variasi lengan tegak 

implementasi dari folosofi tari burung enggang yang melindungi dan 

mengayomi, dengan detail hiasan sulam pita dan kain jumputan dengan 

motif yang menyerupai paruh burung enggang yang terinspirasi dari 

kostum tari burung enggang yang melambangkan kekuatan dan 

keindahan keberagaman sebagai wujud toleransi. Hiasan lipit jarum 

dengan hiasan taburan pasiran secara acak memberikan kesan dinamis 

dan elegan. Secara keseluruhan desain busana pesta mala mini memiliki 

kesan mewah, elegant, dan kaya akan detail. Warna dominan yang 

digunakan adalah warna merah dan biru yang dipadukan sedikit warna 

putih sebagai penyeimbang, warna tersebut sesuai dengan pallet warna 
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sub tema coutre boho. Desain busana tersebut disajikan dalam bentuk 

desain sketching, production sketching, presentation drawing, gambar 

kerja, dan fashion illustration.  

 

Gambar 32. Fashion Illustration 

2. Hasil Busana  

Hasil busana yang diciptakan ini adalah busana yang terdiri dari 

dua bagian yaitu gaun A line tanpa lengan dan outer.  Gaun ini terdiri 

dari badan dengan garis empire dan rok A line dengan garis leher bulat  
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tanpa kerah dan tanpa lengan. Panjang gaun ini dibawah tungkai 

cenderung sampai lantai. Diselesaikan dengan teknik furing lepas, 

sedangkan untuk bagian outer terdiri dari badan dengan potongan 

empire dengan juntaian lajur , terdapat kerah turtle neck dan variasi 

lengan tegak. Panjang outer yaitu dibawah lutut 10 cm, diselesaikan 

dengan furing lekat. Pengambilan ukuran diambil dengan mengukur 

pas dan ditambah 1 cm untuk kelonggraan.  

 Busana pesta malam  ini terbuat dari bahan satin bridal, tenun lurik 

hujan gerimis, dan kain jumputan. Furing menggunakan bahan satin 

velvet dan katun ero. Berikut ini hasil busana yang diciptakan. Pada 

bagian blus badan depan terdapat hiasan sulam pita dengan motif 

variasi dari kostum tari burung enggang. Pada bagian belakang 

terdapat opnasiel atau lipit jarum dengan arah serong. Terdapat hiasan 

manik pasiran pada motif kain jumputan.  

3. Pergelaran busana  

Busana pesta malam ini ditampilkan dalam suatu pergelaran 

dengan bentuk T, dengan menggunakan banyak lighting yang akan 

menyorot model dan busana langsung. Terdapat background dengan 

siluet dan bentuk wajah seorang wanita pada bagian tengah-tengah 

background yang menggambarkan kecantikan seorang wanita.  

Hasil pergelaran busana Tromgine  telah terlaksana pada hari 

Kamis, 11 April 2019 bertempat di Auditorium Universitas Negeri 

Yogyakarta. Busana yang telah dibuat ini dipergakan oleh seorang 
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model dengan nomor urut tampil 71 pada sesi ke 2. Pergelaran busana 

ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan dan penonton serta 

masyarakat luas yang telah membeli tiket pergelaran busana 

Tromgine.  

Berikut adalah hasil dari juara dari pergelaran busana Tromgine : 

a. Juara 1 Butik Kelas A   : Dhika Finefadillah  

b. Juara 2 Butik Kelas A  : Anggraini Apsari  

c. Juara 3 Butik Kelas A  : Matius Dillon 

d. Juara Harapan 1 Butik Kelas A : Silviana Deaivani  

e. Juara Harapan 2 Butik Kelas A  : Dhestia Suriandari 

f. Juara Harapan 3 Butik Kelas A  : Hanifatun Nisa 

g. Juara 1 Butik Kelas B   : Nurul Amalia Sabrina 

h. Juara 2 Butik Kelas B  : Sera Syarifah Rahmania 

i. Juara 3 Butik Kelas B   : Salsabila Damayanti  

j. Juara Harapan 1 Butik Kelas B  : Ayu Monita Sari  

k. Juara Harapan 2 Butik Kelas B  : Arinta Deka Wati  

l. Juara Harapan 3 Butik Kelas B  : Tri Aida 

m. Juara 1 Butik Kelas D  : Nimas Laviana Monajati  

n. Juara 2 Butik Kelas D   : Erica Novitasari  

o. Juara 3 Butik Kelas D  : Citrawati Ika Wahyudi 

p. Juara Harapan 1 Butik Kelas D : Inda Sari  

q. Juara Harapan 2 Butik Kelas D  : Anggraeni Dewi P S 

r. Juara Harapan 3 Butik Kelas D : Dana Shubkhi M N  
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s. Juara 1 Garment    : Abdullah Boy Wicaksono 

t. Juara 2 Garment    : Huswatun Naufa  

u. Juara 3 Garment    : Fina Ida Matusilmi  

v. Juara Harapan 1 Garment  : Istika Wulandari  

w. Juara Harapan 2 Garment  : Ulfah Lailatul Safaah  

x. Juara Harapan 3 Garment  : Ita Aprilia  

y. Juara Best Teknologi   : Anggriani Apsari  

z. Juara Best Desain    : Wahyu Damayanti  

aa. Juara Favorit    : Matius Dillon  

bb. Juara Umum    : Nimas Laviana Monajati  

C. Pembahasan 

1. Penciptaan Desain Busana  

Proses penciptaan desain meliputi pencarian informasi, persiapan 

alat dan bahan, pembuatan moodboard, dan pembuatan desain. 

Penciptaan desain menyesuaikan tend forecasting singularity 

2019/2020 dan tema besar pergelaran yaitu Tromgine. Penciptaan 

desain busana pesta malam  ini penyusun mengambil trend Svarga 

dengan sub tema Couture Boho. Sub tema ini sebagai penjembatan 

dari perbedaan tampilan untuk menjadi satu harmoni. Desain busana 

pesta malam  ini menampilkan siluet A line sebagai ciri khas dari sub 

tema couture boho dengan detail hiasan sulam pita, hiasan lipit jarum, 

dan manik pasiran yang disusun secara acak impementasi dari 

keindahan spiritual mendasar umat manusia untuk bahagia dan hidup 
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rukun saling bertoleransi. Kesan yang dimiliki busana pesta malam 

tersebut adalah romantic, mewah, dan kaya akan detail. Warna yang 

digunakan merupakan warna kehangatan dan kebahagiaan yaitu warna 

merah dan biru yang dipadukan dengan sedikit warna putih sehingga 

memberikan kesan feminine dan mewah.  

Sumber ide busana pesta malam  ini adalah Tari Burung Enggang. 

Proses pembuatan desain diawali dengan pencarian inspirasi dan 

mengkaji sumber ide, kemudian menyusun moodboard sebagai acuan 

yang akan dituangkan pada desain, selanjutnya membuat design 

sketching, production drawing, dan presentation drawing.  

Kendala yang dihadapi dalam penciptaan desain adalah 

menerapkan trend, tema, dan sumber ide yang mempunyai 

karakteristik berbeda-beda. Solusi dalam pemecahan masalah tersebut 

adalah memperbanyak referensi tentang trend, tema, dan sumber ide.  

2. Pembuatan Busana  

Tahapan kedua adalah pembuatan busana sesuai dengan desainn 

yang telah diciptakan. Proses pembuatan busana meliputi pengambilan 

ukuran model, pembuatan pola dasar, pecah pola, membuat rancnagan 

bahan dan harga, pemotongan bahan, pemindahan tanda pola, 

penjelujuran, fitting 1, proses penjahitan, pemasangan hiasan  busana, 

fitting 2, penilaian gantung, dan grand  juri.  

Kendala saya dalam pembuatan busana yaitu terletak pada 

pembuatan kain jumputan. Hasil yang saya harapkan kain tersebut 
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dapat menghasilkan motif yang jelas dan sesuai dengan desain, namun 

terdapat beberapa bagian dari motif tersebut yang zat warnanya masuk 

ke serat kain sehingga warna putih atau motif menjadi pudar. 

Kemudian pada penyusunan juntaian lajur  pada garis empire yang 

lengkung mengakibatkan jatuh dari juntaian lajur  kurang bagus dan 

berlipat. Hasil dari penyusunan juntaian lajur  terdapat sedikit lipatan 

pada bagian sisi kanan dan kiri bagian depan. Solusi dari permasalahan 

tersebut adalah dengan meminimalisir lengkung pada empire dan 

melakukan fitting berulang kali agar mendapat hasil yang bagus. 

Untuk pemasangan hiasan terdapat kesulitan pada saat membuat hiasan 

sulam pita dikarenakan menyulam pada kain tenun yang dilapisi 

dengan mori gula, sehingga ketika disulam membutuhkan tenaga yang 

keras dan jika kain dipasangi pembidang kain akan meninggalkan 

bekas dan bergelembung jika pemasangan pembidang yang tidak pas. 

Hasil hiasan sulam pita terdapat sedikit bekas akibat pembidang dan 

bergelembungnya kain pada bagian tengah motif. Solusi dari 

permasalahan pada menghias sulam pita dengan membuat hiasan 

sulam pita pada bahan yang belum dipotong dan menggunakan 

pembidang yang melebihi bentuk dari pola badan yang digunakan 

sehingga tidak meninggalkan bekas pada bahan yang akan digunakan.  

3. Menampilkan Pergelaran Busana  

Pergelaran busana adalah suatu rangkaian kegiatan peragaan 

busana yang menampilkan busana-busana yang diperagakan oleh 
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model dan diselenggarakan oleh suatu instansi tertentu. Pergelaran 

busana Tromgine  ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pergelaran busana dibentuk suatu 

organaisasi kepanitiaan guna melancarkan dan menyukseskan acara 

tersebut.  

Adanya organisasi maka tanggung jawab dan tugas-tugas para 

mahasiswa menjadi jelas dan tersruktur. Pergelaran busana ini 

diselenggarakan pada hari Kamis, 11 April 20219 bertempat di 

Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. Pergelaran busana ini 

diiikuti oleh 111 mahasiswa yang terdiri dari S1 Reguler Pendidikan 

Tekinik Busana, S1 Non-Reguler Pendidikan Teknik Busana, dan D3 

Teknik Busana. Acara pergelaran busana terdiri dari 2 sesi. Sesi 

pertama untuk konsentrasi garmen dengan jumlah 25 mahasiswa, 

sedangkan untuk konsentrasi garment terdapat 86 mahasiswa. Dalam 

acara ini penulis mendapat urutan tampil di sesi ke 2 dengan nomor 

urut 71.  

Setelah pelaksanaan dilakukan tahapan selanjutnya adalah evalusi 

dari hasil pergelaran yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan evaluasi 

untuk mengatasi beberapa masalah yang belum terselesaikan, dengan 

memperlajari kekurangan dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk 

kedepannya.  
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