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BAB IV 

PROSES, HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. PROSES 

1. Penciptaan Disain 

a. Pencarian Inspirasi 

Dalam penciptaan desain  terlebih dahulu mencari sumber ide yang 

sesuai dengan tema trend untuk mepermudah dalam pembuatan 

moodboard. Dari melihat moodboard pembuatan desain akan lebih 

mudah dan tidak keluar dari sumber ide yang dipilih. Setelah 

mendapatkan sumber ide maka langkah selanjutnya yaitu membuat 

beberapa desain. Membuat gambar desain tidak cukup satu kali 

gambar akan tetapi dari beberapa diawali dengan pembuatan design 

sketching. Dari design sketching kemudian dipilih satu desain yang 

akan diwujudkan secara nyata. Setelah itu membuat production 

sketching agar detail-detail busana dapat dipahami. Kemudian 

membuat presentasi drawing muka maupun belakang dilengkapi 

corak warna sesuai kain yang akan digunakan. Kemudian 

dilanjutkan pembuatan fashion illustration. 

b. Persiapan alat dan bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat disain sesuai 

sumber ide Candi gedong songo yaitu sebagai berikut : 

1) Pensil  

2) Penghapus 
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3) Kertas gambar 

4) Penggaris 

5) Pensil warna  

c. Moodboard 

Suber ide yang telah diperoleh dikumpulkan dan dituangkan dalam 

sebuah moodboard. Dalam moodboard berisi sumber ide, tema, 

trend, palet warna dan sumber inspirasi lainnya yang dapat 

memberikan gambaran dalam pembuatan disain oleh desainer. 

Moodboard dibuat dalam kertas berukuran A3. 

 

Gambar 8. Hasil pembuatan moodboard 
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d. Menggambar desain busana 

Dalam proses pembuatan disain busana tahapan yang dilakukan 

pertama mengkaji beberapa referensi tentang tema, trend, sumber 

ide dan juga unsur dan prinsip desain.Berikut tahapan pembuatan 

disain busana yang diciptakan:  

1) Design Sketching 

Design sketching  atau menggabar sketsa ialah menggambar ide-

ide dan menerapkannya pada kertas secepat mungkin.  

Proses pembuatan design sketching sebagai berikut: 

a) Gambar sketsa harus jelas 

b) Dapat dibuat langsung di atas kertas 

c) Sikap tubuh memperhatikan segi yang menarik dari desain 

d) Semua detail bagian busana (kerah, saku, hiasan) 

e) Pengembangan di gambar di atas kertas 

f) Sketsa tidak perlu dihapus 

g) Memilih desain yang di sukai. 
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Gambar 9. Design Sketching 
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2) Production sketching 

Production sketching ialah suatu sketsa yang akan digunakan 

untuk tujuan produksi suatu busana.  

a) Semua detail di gambar jelas dan di sertai keterangan yang 

lengkap 

b) Sikap/pose depan dan belakang, proporsi sebenarnya 

c) Hati-hati dengan panetapan bagian-bagian busana karena 

berkaitan dengan busana yang akan diproduksi 

d) Desain belakang harus ada 

e) Detail yang rumit digambar tersendiri 

f) Disain production sheet, yaitu keterangan tentang desain 

yang tidak dapat dijelaskan dengan gambar. 

3) Presentation drawing 

Presentation drawing adalah suatu sajian gambar atau koleksi 

yang ditujukan kepada pelanggan. 

a) Membuat desain dengan teliti 

b) Membuat sheet bagian belakang, di gambar pada posisi 

tubuh atau di gambar sebagian 

c) Diberi sedikit keterangan tentang detail pakaian 

Menempelkan contoh bahan pada sheet, jangan terlalu besar 

d) Diselesaikan dengan pensil warna, cat air, cat poster sesuai 

dengan bahan yang digunakan 
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Gambar 10.  Presentation Drawing 

Contoh bahan 

Satin bridal Satin bridal Satin velvet Organza 
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2. Pembuatan Busana 

a. Persiapan  

1) Pembuatan gambar kerja 

Pembuatan gambar kerja adalah membuat desain disertai 

detail-detail busana secara lengkap dan disertai keterangan-

keterangan pada bagian busana agar hasil dalam pembuatan 

busana sempurna. Tujuan dari membuat desain kerja untuk 

memberikan pedoman dalam pembuatan busana. 

 

Gambar11. Gambar kerja gaun bagian depan 
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Gambar12. Gambar kerja gaun bagian belakang 
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Gambar 13 . Gambar kerja outer 
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2) Pengambilan ukuran 

Pengambilan ukuran dilakukan sebelum pembuatan busana. 

Hasil pengukuran yang digunakan dalam pembuatan busana 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  

Lingkar Badan   : 82 cm 

Lingkar Pinggang  :  71cm 

Lingkar Panggul  :  88 cm 

Panjang Muka   : 33 cm 

Panjang Punggung  : 36 cm 

Lebar Punggung  : 36 cm 

Lebar Muka   : 32 cm 

Panjang bahu   : 12 cm 

Jarak Dada   : 14 cm 

Tinggi Dada   :  12 cm 

Tinggi Panggul  : 18 cm 

Lingkar Kerung Lengan : 38 cm 

Panjang lengan  : 45 cm 

Panjang dress   : 138 cm 

Panjang Rok   : 75 cm 
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3) Pembuatan pola busana 

Pembuatan pola busana ini menggunakan pola so-en dengan 

skala 1:8 

 

Gambar14 . Pola Dasar Badan Sistem So-en 

(Sumber : Porrie Muliawan.1983) 

Keterangan Pola Dasar Badan Sistem So’en, Skala 1:8 

Bagian Muka 

AB = DE = 1/4 lingkar badan + 1 

AD = BE = panjang punggung + 1,5 

A-A1= 1/6 lingkar leher + 0,5 

A-A2 = A-A1 + 1 

A-G = ½ panjang punggug + 1,5 

G-D = ½ panjang punggung 

B-B1 = 4,5 cm 
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A1-B2 = lebar bahu 

A2-A3 = 1/3 A-G 

A3-A4 = ½ lebar dada 

D-M = tinggi puncak 

M-M1 = ½ jarak dada 

M1-D4 = turun 2 cm 

D-O = turun 3 cm 

D1-D2 = D1-D3 = ½ kupnat (1,5cm) 

O-D2 + D3-E1 = ¼ lingkar pinggang + 1 

Bagian Belakang 

AC-DF = ½ lingkar badan 

BC = EF ¼ lingkar badan – 1 

F-C = panjang punggung + 1,5 cm 

C-C1 = 1/6 lingkar leher + 0,5 

C- C2 = 1,5 cm 

C1-B3 = lebar bahu 

C2-K = 8 cm 

K-K1 = ½ lebar punggung 

I-J = 8 cm 

J-J1 = 5 cm 

N-N1 = N-N2 = lebar kupnat (1,5 cm) 

F-N1 + N2-E2 = ¼ lingkar pinggang -1 
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Pembuatan pola dasar rok skala 1:8 

 

(Widjiningsih,1994) 

Gambar 15. Pola Dasar Rok 

Keterangan Pola Rok Depan 

A – A1 : turun 2 cm 

A1 – B : panjang rok 

A1 – D : tinggi panggul 

D – E : ¼ lingkar pinggul + 1 cm 

B – F : D – E 

F – G : naik 2 cm 

A1 – C : ¼ lingkar pinggang + 1 cm + 3 cm 

A1 – H : 1/10 lingkar pinggang 

H – H1 : H – H2 lebar kup 

H – J : 12 cm (panjang kup) 

Keterangan Pola Rok Belakang 

A – A1 : turun 2 cm 

A1 – B : panjang rok 

A1 – D : tinggi panggul 
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D – E : ¼ lingkar panggul – 1 cm 

B – F : D – E 

F – G : naik 2 cm 

A1 – C : ¼ lingkar pinggang – 1 cm + 3 cm 

A1 – H : 1/10 lingkar pinggang 

H – H1 : H – H2 = lebar kup 

H – J : 12 cm (panjang kup) 

 

Pembuatan Pola dasar lengan (skala 1:8) 

 

Gambar 16. Pola Dasar Lengan 

Keterangan Pola Lengan : 

A-B : tinggi puncak 

A-C : panjang lengan 

A-D = A-E : 1 2⁄  lingkar kerung lengan – 1 

A-D : dibagi 3 

A-E : dibagi 3 

F-F1 = G-G1 : 2 cm 
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Gambar17. Pola gaun 

     

Gambar18 . pecah pola gaun bagian depan 
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Gambar19. pecah pola gaun bagian belakang 

 

Gambar20. Pola gaun bagian pleats 

Lebar bagian kelim bawah 60cm 

Lebar kain yang akan dilipit 80 cm 

Jumlah lipit 40 
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Jarak lipit 60cm : 40 lipit = 1,5 cm 

Dalam lipit 20 cm : 40 lipit = 0,5 cm 

 

 

Gambar21. Pola outer bagian depan 
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Gambar22 . pola badan depan dan belakang outer 
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Gambar23 . pola lengan outer 

 

 
Gambar24 . pola manset outer 
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4) Perancangan bahan 

Rancangan bahan adalah meletakan pola busana dalam ukuran skala 

pada kertas bahan yang sesuai dengan lebar arah serat padda bahan 

sesungguhnya. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bahan adalah sebagai 

berikut : 

a) Arah serat pola harus sesuai dengan arah serat kain. 

b) Peletakan pola dimulai dari pola yang besar, kemudia pola terkecil. 

c) Dalam meletakkan pola pada kain harus diatur sedemikian rupa agar 

tidak boros. 
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Gambar 25. Rancangan Bahan utama gaun 

 

Panjang kain : 115 cm 

Lebar kain : 150 cm 

Nama bahan  : satin bridal 
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Gambar 26. Rancangan Bahan gaun bagian bawah 

 

 

Panjang kain : 80 cm 

Lebar kain : 150 cm 

Nama bahan : satin bridal 
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Gambar 27.Rancangan Bahan gaun bagian pleats 

 

Panjang kain : 60 cm 

Lebar kain : 90 cm 

Nama bahan : satin bridal 
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Gambar 28. Rancangan Bahan furing 

 

Panjang kain : 115 cm 

Lebar kain : 150 cm 

Nama bahan : erro 
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Gambar 27.Rancangan Bahan outer 

Panjang kain : 275 cm 

Lebar kain : 150 cm 

Nama bahan : organza  
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5) Kalkulasi harga 

Tabel 1 Rancangan harga 

No. Nama Bahan Digunakan Harga Satuan Jumlah Harga 

A. Bahan Utama    

 Kain satin bridal biru 1,75 m @ Rp. 35.000,- Rp. 61.250,- 

 Kain satin velvet 1 m @ Rp. .23000,- Rp. 23.000,- 

 Kain organza 

Kain satin bridal 

putih 

11m 

1m 

@ Rp. 20.000,- 

@ Rp. 35.000,- 

Rp. 220.000,- 

Rp. 35.000,- 

B. Bahan Pembantu    

 Kain golden ero 2m @ Rp. 20.500,- Rp. .41.000,- 
 

   
    

 
   

C. Bahan Tambahan    

 

M33 0,5 m @ Rp. 15.000,- Rp. 7.500,- 

Benang Jahit 3 buah @ Rp. 1.500,- Rp. 4.500,- 

Resleting  
 

 

- Jepang 60 cm 1 buah @ Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- 

Bisban 8 buah @ Rp. 2.000,- Rp. 16.000,- 

D. Bahan Hiasan 

Manik halon  

Manik-manik 

Kristal 

   

 1 lembar @ Rp. 18.000,- Rp. 18.000,- 

 1 bungkus @ Rp. 25.000,-  Rp. 25.000,- 

TOTAL Rp. 459.250,- 
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Rancangan harga 

Biaya tenaga kerja (50% X biaya produksi) 

0,5 x Rp 459.250 = Rp 229.625 

Biaya aus mesin (10% X biaya produksi) 

0,1 x Rp 459.250 = Rp 45.925 

Keuntungan (30% X biaya produksi) 

0,3 x Rp 459.250 = Rp 137.775 

Jumlah kebutuhan = Rp 459.250  

Total = Rp 872.575 

Jadi untuk harga jual busana pesta ini adalah Rp 872.575,- dibulatkan 

menjadi Rp 875.000,- 

b. Pelaksanaan 

1) Peletakan pola pada bahan 

Peletakan pola busana harus teliti agar tidak terjadi 

kesalahan pada saat memotong. Perhatiakan semua tanda jahitan 

pada pola dan arah serat kain. Peletakan pola dimulai dengan 

meletakkan pola besar terlebih dahulu setelah itu pola kecil. 

Setelah pola diletakan pada kain lalu di beri jarum pentul pada 

pola agar memudahkan dalam pemotogan bahan. Beri tanda 

kampuh pada pola dengan menggunakan kapur jahit, 
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penggunaan kapur jahit harus memilih warna yang senada 

dengan kain agar kain tidak terlihat kotor. 

2) Pemotongan bahan dan pemberian tanda jahitan  

Setelah meletakan pola pada bahan, langkah selanjutnya 

adalah pemotongan bahan. Pada saat memotong sebaiknya 

memotong pola bahan utama terlebih dahulu dari pola yang 

terbesar menggunakan gunting kain yang tajam agar tidak 

merusak serat kain. Pemotongan bahan sebaiknya dilakuka di 

atas meja potong atau dilantai lebar dan datar. Pemberian tanda 

jahitan dilakukan setelah pemotogan bahan selesai dengan 

menggunakan karbon jahit. Tujuan pemberian tanda jahitan ini 

adalah untuk memudahkan pada saat menjahit. 

3) Penjelujuran 

Penjelujuran dilakukan pada saat tahap proses atau fitting 

pertama. Penjelujuran dilakukan untuk menghindari kesalahan 

dalam menjahit dan untuk mengetahui jatuhnya bahan pada 

tubuh model. langkah-langkah penjelujuran adalah sebagai 

berikut : 

a) Menjelujur bagian kupnat badan depan dan belakang. 

b) Menjelujur  lengkungan pada rok lalu digabungkan 

dengan bagian yang miring 

c) Menggabungkan bagian pleats dan bagian depan dengan 

badan depan dress. 



93 
 

 
 

d) Menjelujur ritsliting 

e) menjelujur kupnat pada bagian furing 

f) menjelujur depun pada bagian kerung 

g) menjelujur ritsliting furing 

h) menjelujur kerah dan memasang kerah 

i) menjelujur kelim pada bagian rok 

menjelujur outer 

a) menjelujur bagian tengah muka 

b) menjelujur bagian sisi 

c) menjelujur bagian bahu sampai lingkar leher 

d) menjelujur kelim outer 

e) menjelujur sisi lengan 

f) menjelujur manset lengan 

g) menjelujur manset dengan pergelangan tangan 

h) menjelujur kerung lengan dengan badan. 

4) Evaluasi proses I 

Evaluasi proses I merupakan pengepasan busana pada tubuh 

model yang sudah dalam bentuk busana tetapi masih berupa 

penjelujuran. Bertujuan untuk mengetahui apakah busana yang 

dikenakan sesuai dengan desain, ukuran tubuh model da 

kenyamanan busana tersebut, selain itu juga untuk mengetahui 

kekurangan pada busana saat dipakai.  
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Tabel 2. Tabel aspek penilaian fitting I 

Aspek yang 

Diamati 

Hasil Pengamatan Cara Mengatasi 

Gaun Kupnat terlalu 

tinggi 

Kupnat diturunkan 2cm 

Outer  Lengan kurang 

besar 

Lengan dibesarkan 2cm dengan 

cara menghabiskan kampuh 

Outer  kurang panjang Panjang outer dipanjangkan 4cm 

menghabiskan kampuh kelim 

bawah  

 

5) Penjahitan  

a) Menjahit dress 

(1) Menjahit bagian kupnat badan depan dan belakang. 

(2) Menjahit  lengkungan pada rok lalu digabungkan dengan 

bagian yang miring 

(3) Menggabungkan bagian pleats dan bagian depan dengan 

badan depan dress. 

(4) Menjahit ritsliting 

(5) Menjahit kupnat pada bagian furing 

(6) Menjahit depun pada bagian kerung 

(7) Menjahit ritsliting furing 

(8) Menjahit kerah dan memasang kerah 

(9) Soom kelim pada bagian rok 
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(10) Setiap bagian busana dilakukan pengepresan 

a) Menjahit outer 

(1) Menjahit bagian tengah muka dengan kampuh balik 

(2) Menjahit bagian sisi dengan kampuh balik 

(3) Menjahit bagian bahu sampai lingkar leher dengan 

kampuh balik 

(4) Menjahit kelim outer dengan kampuh balik 

(5) Menjahit sisi lengan dengan kampuh balik 

(6) Menjahit manset lengan dengan kampuh balik 

(7) Menjahit manset dengan pergelangan tangan 

menggunakan kampuh balik 

(8) Menjahit kerung lengan dengan badan menggunakan 

kampuh kostum. 

6) Mengghias Busana 

Menghias busana bertujuan agar busana yang dibuat 

memiliki nilai yang lebih tinggi terutama pada nilai 

keindahannya. Hiasan busana juga unsur yang tak kalah penting 

dari unsur lainnya. Hiasan yang digunakan pada busan pesta ini 

yaitu manik-manik berupa Kristal berwarna biru dan halon 

berwarna biru. Manik-manik Kristal dan halon diletakan pada 

bagian kerah dengan menggunkan pola acak dan penyelesaian 

hiasan busana dengan cara soom sembunyi. 
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7) Evaluasi Proses II 

Evaluasi proses II dilakukan pada saat busana sudah selesai 

dijahit, minimal progres 75% dari total pembuatan dan harus 

sesuai dengan disain yang telah dibuat. 

Tabel 3. Tabel aspek penilaian fitting II 

Aspek yang 

Diamati 

Hasil Pengamatan Cara Mengatasi 

Gaun Gaun pada bagian 

pleats kurang turun 

Mendedel bagian pleats lalu 

di panjangkan dengan 

menghabiskan kampuh 2cm 

Gaun Bagian gaun bagian 

bawah yang berwarna 

putih di double agar 

tidak menerawang. 

Memotong bahan yang 

sama untuk melapisi. 

 

c. Evauasi hasil 

Tujuan dari adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

kegiatan yangsudah dilaksankan. Hasil busana yang diciptakan 

adalah busana pesta cocktail untuk wanita remaja dengan sumber ide 

candi gedong songo. Dengan mengambil tema trend cortex dan 

subtema lucid. Dalam menciptakan busana ini tidaklah berjalan 

mulus, terdapat beberapa kesulitan seperti pada percobaan 

pembuatan mengalami perbaikan walaupun sudah membuat dumy 

(suatu percobaan dengan menggunakan bahan yang berbeda). 

Dikarenkan adanya pergantian model yang harusnya memperagakan 
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busana tersebut dan ukuran badan kurang sama gaun yang 

digunakan menjadi terlalu pas dan karena badan model lebih tinggi 

gaun menjadi lebih pendek saat dikenakan model. 

3. Penyelenggaraan Pagelaran Busana 

a. Persiapan  

Tahap pertama yang harus dilakukan ialah persiapan. Ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut: 

1) Pembentukan panitia 

Bertujuan agar pagelaran terlaksana dengan baik, sukses dan 

berjalan sesuai rencana. Panitia pegelaran busana teman tema 

Tromgine adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik 

Busana S1 dan Teknik Busana D3 angkatan 2016, beberapa 

kakak tingkat angkatan 2015 yang berjumlah 111 mahasiswa 

dan panitia tambahan. 

2) Menentukan Tema 

Tema yang diambil dalam pagelaran busana tahun 2019 ini 

adalah Tromgine. Tromgine merupakan singkatan dari The Role 

Of Millenial Generation In Natural / Nature Environment yang 

berarti peran generasi milenial dalam lingkungan alam. Tema ini 

juga merupakan sebuah ajakan bagi kaum muda atau sering 

disebut dengan generasi mienial untuk turut serta 

mengembangkan kemajuan dunia. Sebagai generasi modern 

yang melek terhadap teknologi serba digital ini, tetu generasi 



98 
 

 
 

milenial memiliki pera enting dalam meningkatkan daya saing 

bangsa di era disrupsi seperti sekrang ini. Tema ini diambil juga 

merupakan langkah aktualisasi diri dalam meneguhkan karakter 

kuat bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam sebuah fashion 

show karya busana yang diprentasikan bersumber ide heritage 

Indonesia. 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap ini terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Penilaian gantung  

Penilaian gantung merupakan bagian dari pergelaran busana 

yaitu proses penilaian sebelum busana di peragakan diatas 

panggung yang dilaksanakan pada hari Minggu,  7 April 2019 

di gedung KPLT FT UNY lantai 3. Pada penilaian gantung 

busana dikenakan oleh mannequeen dan dinilai oleh dosen-

dosen jurusan Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana. 

Aspek yang dinilai meliputi Moodboard, teknik jahit, hiasan 

busana, dan lain-lain. 

2) Grand Juri 

Rangkaian acara sebelum penyelenggaraan pergelaran busana 

yang lainnya yaitu Grand juri. Grand juri dilaksanakan setelah 

penilaian gantung, yang dilaksanakan pada Minggu, 7 April 

2019 di gedung KPLT FT UNY lantai 3. Pelaksanaan grand juri 
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busana dikenakan oleh pragawati dan desainer 

mempresentasikan konsep busana pesta malam dengan sumber 

ide parang salawaku yang penulis ciptakan. Aspek yang dinilai 

berupa desain, look busana saat dipakai oleh model, kesesuaian 

desain dengan trend dan lain-lain. 

3) Gladi Bersih 

Gladi bersih dilaksanakan sebelum pergelaran busana dimulai. 

Gladi bersih ini bertujuan untuk latihan terakhir sebelum acara 

dimulai, guna meminimalisir resiko adanya kesalahan saat acara 

berlangsung. Gladi bersih ini dilaksanakan pada Rabu, 10 April 

2019 Yang diikuti oleh semua panitia inti dan panitia tambahan 

pergelaran busana.. 

4) Penyelenggaraan pagelaran busana 

Pergelaran busana 2019 dengan tema “Tromgine” 

diselenggarakan pada hari kamis, 11 April 2019 bertempat di 

gedung Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta, acara 

dimulai pada pukul 18.00 WIB. Pergelaran busana ini 

menampilkan karya dari 111 mahasiswa yang terdiri dari 

mahasiswa Pendidikan Teknik Busana S1 dan Teknik Busana 

D3, yang terbagi menjadi 3 sesi dan setiap sesinya terbagi 

menjadi 2 konsentrasi yaitu garment dan butik. 
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c. Tahap evaluasi 

Setelah pelaksanaan pagelaran busana maka perlu adanya evaluasi 

untuk mengetahui kekurangan serta hambatan pada saat pagelaran 

dilaksankan. Ada beberapa hal yang masih kurang dan perlu di 

evaluasi untuk keberhasilan yang akan datang, yaitu : 

1) Sie Acara 

Kendala 

a) Terjadi kurangnya komunikasi saat opening acara dengan 

dokumentasi dalam menampilkan video opening 

b) Terjadi kesalahpahaman dalam pemutaran sound saat 

opening 

c) list perlengkapan kurang sehingga harus menyewa HT 

secara mandiri 

Evaluasi  

a) Crosscheck terhadap sie terkait dan melakukan pengecekan 

rundown serta komunikasi dengan dosen 

b) Crosscheck acara yang sedang berlangsung dan sound apa 

yang harus di putar 

c) Selalu memperbaharui kebutuhan peralatan dan 

perlengkapan 

2) Sie Juri 

Kendala 

a) Kurangnya koordinasi antar anggota sie juri 
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b) Beberapa kesalahan membuat data lembar penilaian 

Evaluasi 

a) memperbaiki kinerja supaya lebih baik dalam berkomunikasi 

dan saling membagi informasi terbaru 

b) Lebih teliti lagi dalam konsultasi dengan dosen 

3) Sie Dekorasi 

Kendala 

a) Pemasangan backdrop dinding auditorium UNY yang tidak 

boleh di nodai 

b) Pengaturan dan permintaan lighting  yang tidak konsisten 

c) Kurangnya tanggung jawab add crew dalam mengikuti 

kepanitian 

d) Kurangnya huruf pada penulisan jurusan 

Evaluasi 

a) Semua kendala sudah teratasi 

4) Sie Dokumentasi 

Kendala 

a) Kesalahan pemilihan lampu. Lampu parled yang digunakan 

untuk menerangi sisi runway sebenarnya kurang tepat 

karena dapat memberikan efek kilau berwarna kemerahan 

atau kehijauan saat mengenai obyek sehingga mengganggu 

tampilan busana. 
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Evaluasi 

a) Memaksimalkan penggunaan lampu hologen untuk 

menyorot bagian depan panggung sehingga efek lampu 

parled dapat tersamarkan. 

5) Sie Publikasi 

kendala 

a) Tidak tepat waktunya project yang dikerjakan sesuai 

timeline yang sudah ditentukan. 

b) Karena terbilang padatnya jadwal kuliah dari masing-masing 

anak publikasi dan jadwal yang berbeda sehingga terkadang 

penjagaan ticket booth tidak dibersamai dengan anak 

publikasi selaku penanggng jawab. 

Evaluasi 

a) Untuk selanjutnya sebaiknya dikerjakan dan dikonsultasikan 

dengan sesuai timeline kerja yang sudah ditentukan. 

b) Karena memang jadwal kuliah yang tidak dapat diganggu, 

dengan solusi meminta tolong ke sie lain untuk menjadi 

penanggung jawab ketika tidak ada sie publikasi 

6) Sie Sponsor 

Kendala 

a) Beberapa proposal yang sudah masuk ke perusahaan susah 

untuk mendapatkan konfirmasi karna owner sulit ditemui 
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b) Pembayaran denda mengalami kesulitan dikarenakan panitia 

banyak yang menyepelekan bahwa denda yang harus dibayar 

c) Beberapa proposal yang sudah masuk ke perusahaan susah 

untuk mendapatkan konfirmasi karna owner sulit ditemui 

d) Tidak semua sponsor yang disebar diterima, hanya beberapa 

saja yang dapat diajak kerjasama 

e) Sulit mendapatkan konfirmasi dari owner karena Surel atau 

chat tidak dibalas 

Evaluasi 

a) Meminta kontak owner saat memasukkan proposal ke 

perusahaan 

b) Meningkatkan komunikasi, kekompakan serta kesadaran 

bahwa denda harus dibayarkan 

c) Meminta kontak owner saat memasukkan proposal ke 

perusahaan 

d) Lebih teliti lagi dalam menentukan tempat yang dapat 

dimasuki sponsor, 

e) Menemui langsung outlet/toko dan meminta nomer 

handphone owner 

7) Sie Backstage & floor 

Kendala 

a) Kurangnya jumlah qline untuk media official karna ukuran 

level berbeda hasil konsultasi 
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Evaluasi 

a) Among tamu kurang bertindak tegas dalam mejalankan 

tugas 

8) Sie Make Up 

kendala 

a) Menemui langsung outlet/toko dan meminta nomer 

handphone owner 

b) Pada waktu pemotretan ada hair do model yang tidak sesuai 

arahan. Dan warna lipstick yang terlalu jauh berbeda dari 

ketentuan 

c) Pada saat apresiasi, Sponsor Make Up sudah pulang 

dikarenakan miss komunikasi dalam sie make up. 

d) Pihak sponsor make up sudah pulang sebelum pergantian 

hair do model. 

Evaluasi 

a) Mencari waktu yang tepat untuk kumpul per sie, dengan 

menanyakan jadwal kuliah tiap anggota 

b) Pada saat hari H memastikan lagi bahwa hairdo sesuai 

ketentuan dan warna lipstik diganti 

c) Meminta kepada model untuk mengembalikan donat, dan 

membeli tambahan donat lagi. 

d) Hair do diganti dengan bantuan sie make up. 

9) Sie Booklet 
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Kendala  

a)  Kurang aktifnya partisipasi anggota sie dalam pembuatan 

dan konsultasi booklet 

b) Urutan layout logo sponsor di booklet tidak sesuai dengan 

kontribusi yang diberikan pihak sponsor 

c) Tidak mengetahui jumlah pasti kebutuhan booklet pada saat 

grand juri 

d) Salah pemilihan photo , karena peserta mengirimkan dua 

opsi photo kepada sie booklet 

e) Adanya data mahasiswa di booklet yang kurang lengkap 

f) Mundurnya jadwal percetakan booklet 

Evaluasi 

a) Lebih ditingkatkan lagi partisipasinya dalam pembuatan 

booklet, termasuk mengedit foto, melayout, editing akhir, 

dan konsultasi 

b) Selalu konsultasi dengan Dosen mengenai perkembangan 

desain,layout maupun halaman booklet 

c) Komunikasi dengan dosen dan aktif bertanya kebutuhan apa 

saja sebelum hari H acara 

d) Mewajibkan peserta hanya mengirimkan satu opsi photo 

kepada sie booklet 

e) Perlunya pengecekan ulang data mahasiswa sebelum 

penyetoran data dan foto ke percetakan 
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f) Lebih tegas dalam meminta data dan photo peserta 

10) Sie Humas 

Kendala 

a) penyampaian surat booklet terdapat beberapa kendala yaitu 

tidak sampaianya surat kepada pak rektor sehingga 

membutuhkan waktu dan proses yang rumit 

b) sambutan rektor mengalami sedikit kendala dalam proses 

konfirmasi. H-1 saat dikonfirmasi dapat hadir tetapi saat hari 

h atau beberapa jam sebelum acara dimulai ternyata beliau 

tidak dapat hadir 

c) Seorang karyawan ptbb masuk dengan undangan dengan 

teman atau saudaranya 3 orang yang dua membawa 

undangan juga dam yang satu membawa tiket vip , mereka 

berempat memaksa untuk duduk di kursi undangan , yang 

tiketnya vip juga maksa untuk di kursi undangan dia 

beralasan kalau banyak tamu undangan yang tidak hadir 

seperti tahun kemarin 

d) Pada saat mengantar undangan ke Disperindag Yogyakarta, 

pihak dari secertariat Disperindag Yogyakarta tidak ramah 

Evaluasi 

a) setiap surat yang telah disampaikan ke rektorat harap selalu 

di cek setelah 3 atau 4 hari secara langsung dan secara 
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berkala ke rektorat, bagian TU atau ke bagian yang 

bersangkutan, untuk meminimalisir tidak terprosesnya surat. 

b) konfirmasi kehadiran rektor lebih baik secara langsung 

dengan sekretaris beliau atau bahkan pada rektornya secara 

langsung. konfirmasi secara berkala dan beberapa jam 

sebelum acara harus di konfirmasi kembali, tinggalkan 

kontak salah satu panitia untuk dihubungi bila ada perubahan 

mengenai sambutan. 

c) Sebaiknya warna tiket vvip,vip,dan reguler diber warna 

berbeda yang kontras agar tetap kelihatan walaupun 

lampunya tidak begitu terang. Among tamu harus lebih tegas 

lagi. 

d) Harus lebih tegas lagi. Seharusnya undangan hanya boleh 

dipakai untuk orang yang namanya tertera diundangan. 

11) Sie Perkap 

Kendala 

a) HT di Godam HT tidak bagus 

Evaluasi 

a) Sebaiknya meminjam ditempat lain 

12) Sie Keamanan 

Kendala 

a) Kurangnya komunikasi antar anggota 

b) Tamu yang hadir membuat keributan 
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Evaluasi  

a) Lebih ditingkatkan dalam berkomunikasi terutama untuk 

pembagian jobdesk 

b) Memberi penjelasan dan tindakan tegas sesuai kesepakatan 

panitia Tromgine 

13) Sie Konsumsi 

Kendala 

a) Mencari tambahan konsumsi untuk dekorasi pada saat hari 

H 

b) Ada beberapa snack tiket yang basi pada saat hari H 

c) Kurangnya koordinasi antar anggota 

d) Saat hari H konsumsi untuk panitia sisa banyak karena tidak 

diambil 

Evaluasi 

a) Persediaan di lebihkan tetapi dari pihak dekorasi juga harus 

mengkonfirmasi sebelumnya 

b) Konfirmasi lagi ke pihak catering untuk jenis makanannya 

c) Harusnya komunikasi ditingkatkan, saling memberi 

informasi, dan kepekaan nya terhadap anggota yang lainnya 

d) Seharusnya setiap sie perwakilan untuk tetap mengambil 

jatahnya masing – masing. 
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14) Sie Model 

Kendala 

a) Kehadiran Model yang kurang tepat waktu 

b) Terdapat model yang tidak dapat hadir pada saat kegiatan 

c) Terdapat 2 model yg mengundurkan diri karena alasan 

tertentu 

d) Kurangnya Add Crew sie model di backstage 

Evaluasi 

a) Mengingatkan kembali menghubungi model sebelum 

tanggal kegiatan 

b) Menghubungi pihak agency untuk mengkonsultasikan 

model pengganti sementara dan Mengusahakan agar 

komunikasi tetap lancar dan baik antara model dan panitia 

c) segera mengkomunikasikan dengan pihak agency mengabari 

desainer yg bersangkutan utk fitting ulang 

d) Untuk evaluasi acara selanjutnya add crew perlu ditambah 

minimal sejumlah panitia sie model 

B. Hasil 

1. Disain 

Busana pesta cocktail ini mengambil sumber ide Candi gedong 

songo. Busana pesta ini menggunakan bahan satin bridal berwarna biru 

dan putih yang dijadikan gaun , dan menggunakan kain organza 

berwarna biru muda yang dibuat menjadi outer berlengan yang 
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menggunakan manset dengan bahan satin velvet. Warna-warna yang 

digunakan merupakan palet warna dalam subtema lucid. Hiasan yang 

diaplikasikan pada busana pesta ini yaitu manik - manik yang disusun 

acak pada kerah menglingkari garis leher.  

2. Busana 

Hasil busana yang diciptakan ini adalah busana yang terdiri dari dua 

bagian yaitu dress dan outer. Dress ini terdiri dari badan dengan garis 

diagonal pada bagaian bawah rok dan terdapat kain pleats pada rok. 

Garis leher menggunakan kerah tegak . Panjang dress ini yaitu knee 

ukuran panjang sampai batas lutut.. Diselesaikan dengan teknik furing 

lepas. 

Pada outer dari kerah tegak, panjang lengan ¾ menggunakan manset 

dengan bahan satin velvet. Panjang outer panjang sampai batas mata 

kaki. Kampuh yang digunakan untuk outer ini adalah kampuh balik. 

Busana terbuat dari bahan satin bridal, satin velvet, dan organza. 

Furingnya  menggunakan bahangolden erro. Berikut ini hasil busana 

yang diciptakan. 

3. Pagelaran Busan 

Karya-karya mahasiswa yang terpilih menjadi karya terbaik masing- 

masing mendapatkan penghargaan berupa trophy dari berbagai instansi. 

Semua berjumlah 24 trophy yang terbagi dalam : 

 

 



111 
 

 
 

Tabel 4 . Daftar hasil kejuaraan dalam pergelaran 

Kelas Juara Nama Pemenang 

Butik Kelas A Juara 1 Dhika Fine Fadillah 

 Juara 2 Anggriani Apsari 

 Juara 3  Dillon 

Garmen Kelas A 

dan D 

Juara 1 Abdullah Boy Wicaksono 

 Juara 2 Huswatun Naufa 

 Juara 3 Fina Ida Matusilmi 

 Juara Harapan 1 Istika Wulandari 

 Juara Harapan 2 Ulfa Lailatul Safaah 

 Juara Harapan 3 Ita Aprilia 

Butik Kelas B Juara 1 Nurul Amalia Sabrina 

 Juara 2 Sera Syarifah Rahmania 

 Juara 3 Salsabila Damayanti 

 Juara Harapan 1 Ayu Monita Sari 

 Juara Harapan 2 Arinta Deka Wati 

 Juara Harapan 3 Tri Aida 

Butik Kelas D Juara 1 Nimas Laviana Monajati 

 Juara 2 Erica Novitasari 

 Juara 3  Citrawati Ika Wahyudi 

 Juara Harapan 1  Inda Sari 

 Juara Harapan 2  Anggraeni Dewi Puspita S 

 Juara Harapan 3  Dana Shubkhi Miftakhun  

 Best Design 

Butik 

Wahyu Damayanti 

 Best Design 

Garmen 

Anggriani Apsari 

 Vote Favorite Matius Dillon 

 Juara Umum Nimas Laviana Monajati 

 

Hasil pergelaran busana Tromgine telah terlaksana pada hari kamis, 

11 April 2019. Busana yang telah dibuat ini diperagakan oleh seorang 

model dengan nomor urut tampil yaitu 82 pada sesi ke-3. Pergelaran 
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busana ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan dan penonton serta 

masyarakat luas yang telah membeli tiket pergelaran busana Tromgine 

C. Pembahasan 

a. Penciptaan Desain Busana 

 Penciptaan desain busana pesta cocktail ini sesuai tema yang 

diangkat dalam pergelaran Tromgine, merupakan singkatan dari The 

Role Of Millenial Generation In Nature Environment yang memiliki 

arti peran generasi milenial dalam lingkungan alam. Karya-karya 

yang ditampilkan merupakan perwujudan penggunaan teknologi 

sebagai wujud peran mahasiswa dalam mempopulerkan warisan 

budaya yang ada di Indonesia dalam wujud sumber ide busana yaitu 

heritage Indonesia. Penulis mengalami kendala dalam memahami 

keterkaitan antara sumber ide Candi Gedong Songo dan keyword 

tema trend lucid yaitu, translucent, vivid, sleek, minimalis. Tema 

Dalam penciptaan desain mengalami beberapa kendala disebabkan 

oleh kurang memahami tentang apa saja dalam penciptaan desain 

busana. Oleh karena itu perlunya mengkaji lebih mendalam untuk 

mengetahui tema-tema yang tepat yang akan  diusung dalam 

pembuatan karya busana ini. 

 Kesulitan yang dialami yaitu bingung dalam menerapkan tema, 

trend dan sumber ide pada karya busana yang akan diciptakan. Oleh 

karena itu solusi untuk masalah tersebut yaitu dengan mencari 

referensi sebanyak-banyaknya tentang tema, trend dan sumber ide. 
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Sehingga dengan mencari banyak referensi kita dengan mudah akan 

menerapkan sesuai dengan karakter busana yang dipakai sehingga 

mempermudah dalam menciptakan desain. 

b. Pembuatan busana 

 Desain busana pesta cocktail dengan sumber Candi Gedong 

Songo terdiri dari dua bagian busana terdiri dari gaun dan outer. 

Bahan yang digunakan ada dua macam, pada gaun menggunakan 

bahan satin bridal berwarna biru,putih dan biru dan putih sedangkan 

pada outer menggunakan bahan organza berwarna kombinasi warna 

biru. Hiasan yang digunakan untuk memperindah busana pesta 

cocktail ini yaitu payet yang terletak di bagian leher. 

 Dalam pembuatan busana mengalami beberapa kendala. Oleh 

karna itu perlu mengkaji lebih dalam tentang cara dan teknik 

pembuatan busana yang benar dalam pembuatan karya busana ini. 

Kurangnya dalam manajmen waktu dalam membuat busana pesta 

ini. Pada saat melakukan pengepresan seharusnya menggunkan kain 

pelapis agar tidak mengkilat. 

 Kendala yang dialami pada saat membuat karya ini terletak pada  

saat merombak bagian rok gaun, karena sudah dijahit dan kampuh 

sudah ditipiskan tetapi dapat diatasi. Kendala dialami selain itu 

ketika model mengundurkan diri lalu diganti dengan model yang 

baru. Tetapi kendala dapat diatasi, ukuran badn model hampir sama 

sehingga tidak melakukan perombakan bagian busana. 
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c. Penyelenggaraan pagelaran busana 

 Busana pesta cocktail yang dibuat penulis ditampilkan dalam 

pergelaran busana dengan diperagakan oleh model. Pergelaran 

busana dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, 

dan evaluasi. Persiapan yang dilakukan yaitu dengan membentuk 

suatu organisasi kepanitiaan. Dalam pergelaran busana sangat 

diperlukan suatu organisasi kepanitiaan yang terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara dan sie-sie lainnya yang terbagi menurut 

tugasnya masing-masing. Dengan adanya organisasi maka tanggung 

jawab dan tugas-tugas dari mahasiswa menjadi jelas dan terorganisir 

dengan baik. 

 Pergelaran busana ini diselenggarakan pada hari Kamis, 11 April 

2019 bertempat di Auditorium. Pergelaran busana ini diikuti oleh 

111 mahasiswa yang terdiri dari S1  dan D3. Acara fashion show 

terdiri dari 3 sesi Pada pelaksanaan pagelaran busana ini panitia 

merekrut beberapa panitia khusus. Karena kurangnya koordinasi 

antara panitia inti dengan panitia khususmenjadikan acara ini 

berlangsung kurang maksimal. 

 Kendala yang dialami pada saat pergelaran, model pada saat 

pemotretan dan model pergelaran berbeda dikarenakan model 

mengundurkan diri lalu diganti oleh model yang baru. 

 Setelah pelaksanaan dilakukan tahap selanjutnya adalah 

evaluasi. Hal ini dilakukan evaluasi untuk mengatasi beberapa 
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masalah yang belum terselesaikan, dengan mempelajari kekurangan 

dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya. 


