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BAB II 

DASAR PENCIPTAAN KARYA 

 

A. Tema Penciptaan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tema disebut sebagai pokok 

pikiran dan dasar cerita. Menurut Ensiklopedi Sastra Indonesia, pengertian 

tema adalah setiap gagasan, ide pokok, ataupun pokok persoalan yang 

digunakan sebagai dasar/landasan pembuatan cerita. Berdasarkan beberapa 

pendapat diatas dapat disimpulkan, tema merupakan pokok pikiran yang 

digunakan sebagai dasar sebuah cerita dalam penciptaan suatu karya. Sebelum 

menciptakan sebuah karya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah 

menentukan tema. Tema besar pergelaran busana yang diambil adalah 

TROMGINE. Mengangkat tema “TROMGINE” yang merupakan akronim dari 

The Role of Millenial Generation in Natural/Nature Environment yang 

diartikan sebagai peranan generasi milenial dalam lingkungan alam. Manusia 

merupakan bagian dari alam semesta. Lingkungan alam sangat penting bagi 

manusia karena lingkungan alam mempengaruhi perkembangan hidup 

manusia. Pada masa sekarang, generasi milenial hidup serba modern dan 

digital. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat penunjang 

dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sifat sebagai pribadi dengan pikiran 

terbuka, rasa percaya diri yang bagus, optimis, dan mampu mengekspresikan 

perasaan, maka generasi milenial memiliki sifat positif yang dapat 

dimanfaatkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik. Dalam 

hal ini generasi milenial dituntut untuk ikut serta dalam perkembangan dan 

kemajuan dunia, salah satunya di bidang fashion. 

Heritage merupakan peninggalan masa lalu yang harus diperkenalkan dari 

generasi ke generasi. Heritage meliputi tradisi, bangunan, taman nasional, 

cerita rakyat dan peninggalan sejarah yang berumur puluhan tahun. Melalui 

tema ini diharapkan mahasiswa dapat ikut serta dalam mempopulerkan warisan 

budaya dan alam yang ada di Indonesia.  
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Selain itu di era globalisasi sekarang ini masyarakat cenderung tertarik 

untuk mengenal hal-hal yang bersifat modern sehingga tidak sedikit 

masyarakat yang melupakan kebudayaannya sendiri, sedangkan jika dicermati 

secara mendalam heritage di Indonesia ini sangatlah beragam yang masing-

masing mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat, serta memunculkan 

karakter diri mahasiswa untuk mengembangkan kreatifitas tanpa batas dalam 

menciptakan suatu karya, baik karya seni maupun karya teknologi yang akan 

berguna bagi pendidikan. Sehingga 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.  

 

B. Trend 

Dalam menciptakan sebuah karya busana tidak lepas dari pengaruh trend 

yang sedang atau akan terjadi. Trend adalah “gaya mutakhir” (KBBI). Menurut 

Prapti Karomah dkk (1988), trend adalah suatu aliran dalam dunia mode yang 

mengalami perubahan setiap setahun sekali. Trend adalah segala sesuatu yang 

sering didengar, dilihat atau bahkan dikenakan oleh mayoritas masyarakat pada 

waktu tertentu. Trend Fashion adalah fashion yang dipilih, diterima, digemari 

dan digunakan sehingga akan sering dilihat dan didengar oleh masyarakat yang 

bisa memberi kenyamanan dan membuat lebih baik pada suatu waktu tertentu. 

Dalam fashion, selalu terjadi perubahan trend dalam kurun waktu tertentu. 

Perubahan mendasar pada mode merupakan bagian terpenting dan menyatu 

dengan masyarakat. Kehidupan fashion tidak hanya dipengaruhi oleh hal itu 

saja tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi ekonomi, serta sosial dan 

peran. 

Singularity merupakan trend forecast 2019/2020 yang berawal dari 

ketakutan terhadap eksitensi manusia akan terhapus oleh mesin, atau mesin 

tersebut akan memperbaiki eksistensi manusia menjadi “manusia super”. 

Singularity adalah hipotesis yang memprediksi bahwa penemuan kecerdasan 

artificial super akan memicu secara tiba-tiba pelarian pertumbuhan teknologi 
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yang menghasilkan kecerdasan super yang begitu kuat, yang secara kualitatif 

akan jauh melampaui seluruh kecerdasan manusia. Paradoks dari manusia 

versus kecerdasan artificial masih merupakan wilayah yang menyeramkan dan 

belum dikenal, membuat konsep singularity terasa seperti musuh misterius 

yang membuat kita harus siap siaga untuk mencegah kedatangannya. 

 

Gambar 1. Trend Forecasting 2019 

(Sumber: 1920 Trend Forecasting Modest) 

Tujuan diciptakan sebuah trend untuk memunculkan ide-ide atau inovasi 

terbaru dalam menciptakan sebuah karya baru yang dapat memenuhi selera 

pasar. Berikut ini macam-macam Trend yang digunakan dalam penciptaan 

busana mengikuti trend forecasting 2019 yaitu Singularity terbagi menjadi 4 

tema dan 12 sub tema, berikut penjelasan secara rinci : 

1. Exuberant 

Kamus Merriam-Webster menggambarkan Exuberant sebagai “Sangat 

hidup, senang dan bersemangat: dipenuhi oleh energi dan antusiasme”. 

Atau “Sangat berkecukupan”. Keduanya merupakan hasil dari upaya 

panjang mencari kemakmuran, identitas terpadu, penerimaan di 

masyarakat, dan kebahagiaan. Dapat dilihat dalam Subkultur yang 

merupakan cerminan gaya hidup orang muda Asia-Amerika, yang 

menikmati hasil jerih payah orangtua atau kakek-neneknya, kaum imigran 

yang bekerja seumur hidupnya untuk mecapai kemakmuran dan 

kesejahteraan. Subkultur ini menyebar dari Amerika Serikat ke seluruh 

dunia, terutama negara-negara berbudaya Asia, termasuk musik Asia Tap-

Rap, yang membuat Rapper Indonesia “Rich Chigga” melejit dalam bisnis 
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hiburan internasional. Keburaman batas kultural terbentuk dari satu sisi 

yang bergaya barat dan sisi lainnya yang berakar ketimuran, dimana nilai-

nilai budaya Asia seperti inklusivitas generasi muda dan tua merupakan 

bagian dalam keseharian. Sebuah semangat yang secara mengejutkan juga 

ditemukan pada gaya hidup yang dipilih oleh generasi “baby boomers” 

dan generasi sebelumnya yang kini memiliki kecenderungan untuk hidup 

secara dinamis, aktif, dan kreatif. Karakter dasar dari tema ini adalah 

santai, ramah, sedikit ‘nerdy’ namun tetap ‘stylish’ dan lucu. Kehidupan 

yang tidak terlepas dari teknologi digital merangkul rekonsiliasi budaya 

dalam musik, hiburan dan seni, yang divisualisasikan dengan grafis yang 

berwarna, ‘street art’, komik dan kartun. 

 

Gambar 2. Tema Exuberant 

(Sumber: 1920 Trend Forecasting Modest) 

a. Posh Nerds 

Posh Nerds (kutu buku berkelas) memakai gaya ‘canggung’ dengan 

memadukan gaya sporty yang santai dengan gaya formal yang 

cenderung feminin. Perpaduan ini memberi kesan aneh namun tetap 

cute. Siluet berbentuk baggy dan friendly-shape. 

b. Urban Caricature 

Urban Caricature (karikatur metropolitan) mengambil seni urban dan 

gaya pop-punk yang kental. Street graphic dan parodi karikatur yang 

diterapkan pada bentukan, baik motif maupun siluet ini, menciptakan 

kesan quirky, snob, dan aktif. 
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c. New Age Zen 

New Age Zen (zen generasi baru), bentuk tradisional Asia yang dipadu 

dengan minimalis kontemporer memberi kesan tenang dan modern. 

Dibandingkan kedua subtema sebelumnya yang memakai warna-

warna terang, subtema ini memakai deep colorful. 

2. Neo Medival 

Tema ini terinspirasi oleh istilah “Neomedievalism” yang pertama kali 

diutarakan Hedley Bull pada tahun 1977 dalam “Masyarakat Anarkis: 

Sebuah studi aturan dalam politik dunia untuk menggambarkan erosi 

kedaulatan negara dalam dunia kontemporer yang terglobalisasi”. 

Globalisasi mengakibatkan sebuah trend yang menyerupai masa abad 

pertengahan, dimana kekuatan politik dikendalikan oleh kekuatan-

kekuatan lain, seperti badan-badan keagaamaan, pemerintahan otonomi, 

daripada sebuah otoritas politik tunggal dalam bentuk negara yang 

memiliki kedaulatan mutlak atas wilayahnya. Serikat regional dan kultural 

mengalami peningkatan kekuatan, diantaranya adalah Masyarakat Uni 

Eropa, seperti juga Skotlandia dan Katalonia. Menjadi sebuah tantangan 

bagi eksklusivitas otoritas negara. Tema-tema abad pertengahan menjadi 

tetap mempesona dalam dunia yang modern dan berteknologi tinggi, 

karena sebuah narasi romantis sejarah sangat dibutuhkan untuk 

menjelaskan pandangan yang membingungkan akan situasi politik dan 

budaya saat ini. Hasilnya adalah sebuah tema bernafas abad pertengahan, 

namun sangat futuristis dan kelihatan berlatar belakang teknologi tinggi. 

Fiksi ilmiah megenai kehidupan inter-galaktik dalam gaya dan pemikiran 

abad pertengahan merupakan pengaruh utama dalam tema ini, membuat 

kita membebaskan imajinasi dan kreativitas untuk menghidupkan gaya 

historis-futuristik. 
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Gambar 3. Tema Neo Medival 

(Sumber: 1920 Trend Forecasting Modest) 

a. The Futurist 

The Futurist (para futuris) memakai gaya romantis-elegan yang kental 

dengan penggunaan teknologi terkini pada teknik potongannya 

maupun materialnya sehingga berkesan clean, sleek, dan kontemporer. 

b. Armoury 

Armoury (pertahanan) memiliki gaya paling maskulin yang berkesan 

kolosal dan combatant. Siluet nya pun struktural tegas sehingga 

mengesankan keberanian para pasukan di garis pertahanan depan. 

c. Dystopian Fortress 

Dystopian Fortress (benteng kegelapan), menggambarkan sisi 

kegelapan dari kehidupan antargalaksi. Kesan rusty dan lusuh dari 

para peziarah dan survivor yang bertempat pada beteng kerajaan 

tersebut di interpretasikan lewat penggunaan teknik drapery dan kesan 

unfinished. 

3. Svarga 

Svarga adalah kata bahasa sanskerta yang berarti “Surga”, untuk 

menggambarkan pendekatan antar manusia secara spiritual. Profesor 

Yuval Noah Harari dalam bukunya yang mengundang kontroversi 

“Sapiens” menyatakan bahwa dalam sejarahnya, Homo Sapiens 

berkembang ke arah saling ketergantungan dalam bidang politik dan 

ekonomi. Sebagai orang berpendapat bahwa kita adalah bagian dari 
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komunitas dunia, yang membuat kita wajib untuk berkerjasama untuk 

menciptakan dunia yang lebih baik. Ini merupakan faktor pendorong 

gerakan-gerakan kesadaran yang menyoroti ketidakadilan pada ekonomi 

dunia, dengan mempercayai bahwa setiap individu mampu membuat 

perubahan dengan memilih sebuah gaya hidup yang memberikan dampak 

positif pada kemanusiaan. “Impact trip” merupakan cara baru untuk 

menikmati liburan, seperti juga akomodasi Co-Living yang merangkul 

aktivitas sosial yang unik bagi penduduk lokal, mengingatkan apresiasi 

pada manusia dan kultur di area sekitar akomodasi tersebut. Kita mampu 

menciptakan neraka dan surga dunia, tergantung dari kelompok 

masyarakat yang kita pilih. Dan faktor penyatu terbesar umat manusia 

adalah semangat kemanusiaan., dimana harapan dan pencarian 

kebahagiaan merupakan kepentingan bersama. Svarga merupakan simbol 

dari dampak yang bisa dihasilakn jika umat manusia bersatu dan 

berkerjasama, memberikan kemurahan hati dan pengetahuan dengan 

imbalan rasa bahagia, menciptakan semacam surga di atas bumi, 

mengurangi kerusakan dan penyakit sosial yang tercipta dengan 

berjalannya sejarah umat manusia. Desain memperlihatkan produk-produk 

berbasis kriya bernilai tinggi, untuk menggarisbawahi warisan tradisi yang 

tak ternilai harganya dan kearifan lokal pelaku kriya tradisional, yang 

eksistensinya kini menjadi penjaga preservasi budaya. 

 

Gambar 4. Tema Svarga 

(Sumber: 1920 Trend Forecasting Modest) 
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a. Couture Boho 

Couture Boho (adi bohemia), mencampurkan elemen kultural yang 

mewah dan eksklusif, kaya akan detail, serta bergaya burgeoise yang 

elegan. Subtema ini mengusung kekayaan tradisional yang dibuat 

dengan keahlian yang tinggi. 

b. Upskill Craft 

Upskill Craft (kriya berkelas), merupakan sebuah peningkatan nilai 

dari hasil kriya yang dibuat menjadi seni kontemporer. Subtema ini 

lebih berkesan indigenous, down to earth, soft, dan electic. Teknik 

kriya dan tenun banyak dipakai untuk lebih membei kesan yang 

‘membumi’. 

c. Festive Fiesta 

Festive Fiesta (pesta kegembiraan), merupakan bentuk perayaan atas 

bersatunya umat manusia. Pattern-blocking dengan motif multibudaya 

yang eksentrik dan eksotis dipadu ke dalam sebuah basic shape pieces 

untuk menghasilkan gaya boho yang lebih konemporer. 

4. Cortex 

Pada tema CORTEX, hasil eksplorasi Al diterapkan dalam bentuk-

bentuk algoritmis hadir berupa benuk fraktal, dengan garis repetitif yang 

memberi kesan tumbuh dan bergerak. Hasil foto mikroskopik lapisan 

penampang otak yang menampilan keindahan serabut syaraf, juga menjadi 

salah satu inspirasi dalam tema ini. Visualisasinya adalah berupa susunan 

dan komposisi garis-garis halus. Kecerdasan otak manusia yang diwakili 

oleh kecanggihan Al, diterjemahkan pula dalam garis dan bentuk yang 

menyerupai susunan kode. Sistem kerja syaraf yang amat rumit pada 

lapisan otak (cerebral cortex) kini telah berhasil ditiru dan diterapkan pada 

perangkat Al-Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan: antara lain 

guna mempermudah pekerjaan desain. Dengan kemampuan sebagai 

neokorteks buatan, Al kini dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengeksplorasi bentuk dan material, yang hasilnya seringkali tak terduga 

dan mampu membuka cakrawala baru dalam desain. 
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Gambar 5. Tema Cortex 

(Sumber: 1920 Trend Forecasting Modest) 

a. Fractaluscious 

Fractaluscious (keindahan fraktal), bentuk tak terduga muncul 

dinamis dan berkesan seperti organisme yang tumbuh dan bergerak. 

Bentukan ini berperan besar sebagai detail maupun aksen pada koleksi 

subtema ini. 

b. Lucid 

Lucid (jelas), lebih bermain pada kesan transluscent dan tembus 

pandang pada material yang dipakai sehingga lebih mengesankan 

minimalis, sleek, vivid, dan clean. 

c. Glitch 

Glitch (seni malfungsi), justru lebih menekankan pada tekstur ataupun 

motif ombre maupun nyaris abstrak dengan noise dan grainy yang 

memberi kesan tidak beraturan dan bengkok. 

 

C. Sumber Ide 

1. Pengertian Sumber Ide 

Sumber ide adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud 

yang digunakan untuk mencapai hasil (Kamus Besar Bahas Indonesia, 2001: 

102). Menurut Widjiningsih (2006) sumber ide adalah sesuatu hal yang 

dapat menimbulkan rangsangan akan lahirnya suatu kreasi. Sedangkan 

menurut Sri Widarwati (1996:58) sumber ide adalah segala sesuatu yang 
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dapat menimbulkan seseorang untuk menciptakan suatu ide baru. Dari 

penjelasan diatas dapat dikaji bahwa sumber ide merupakan sesuatu yang 

dapat menimbulkan inspirasi seseorang untuk menciptakan suatu karya 

baru. Manfaat dari sumber ide yaitu agar desain yang kita ciptakan 

mempunyai konsep dan menjadi landasan dalam terciptanya sebuah karya. 

2. Penggolongan Sumber Ide 

Menurut Chodiyah dan Wisri A. Mamdy (1982: 172), sumber ide dapat 

dikelompokkan yaitu : 

a. Sumber ide dari pakaian penduduk dunia atau pakaian daerah 

Indonesia. Misalnya pakaian dari negara Korea yaitu hanbok, pakaian 

tersebut dapat dijadikan sebagai sumber ide terutama yang menjadi ciri 

khas dari hanbok. 

b. Sumber ide alam sekitar yang mengambil inspirasi dari segala sesuatu 

yang ada dilingkungan sekitar. Seperti benda-benda alam bentuk dan 

warna dari tumbuh-tumbuhan, binatang gelombang laut, bentuk awan, 

dan bentuk-bentuk benda geometris. 

c. Sumber ide dari profesi yang mempunyai ciri khas pakaian yang 

berbeda dengan yang lainnya, misalnya seragam TNI, dokter, perawat, 

pilot, dan lain-lain. 

d. Sumber ide dari peristiwa penting nasional, maupun internasional yang 

besar dan biasanya mempunyai frekuensi penyelenggaraan minimal 

satu tahun sekali. Misalnya pakaian dari peristiwa Asean Games, 

upacara 17 Agustus, hari Nasional, peristiwa tradisional, dan lain-lain. 

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa dalam menciptakan desain busana 

dapat diilhami dari berbagai sumber, mulai dari sejarah dan penduduk asli 

dunia, alam sekitar, pakaian kerja atau profesi tertentu, dan peristiwa 

penting. 

3. Sumber Ide Taman Tirta Gangga 

Taman Tirta Gangga dahulunya merupakan taman air kerajaan 

Karangasem yang dibangun oleh Raja Karangasem pada tahun 1994 yang 

terletak di Bali Timur tepatnya di Kabupaten Karangasem Bali, tetapi 
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hampir hancur seluruhnya akibat letusan Gunung Agung pada tahun 1963, 

kemudian dibangun kembali dan dipulihkan. Tirta Gangga secara harifah 

berarti air dari sungai Gangga yang merupakan penghormatan kepada 

masyarakat Hindu Bali. Tirta Gangga dibangun di lahan seluas 1,2 hektar 

yang memanjang dari timur ke barat di kawasan persawahan. Ada tiga 

bangunan yang menjadi dominasi karakternya yakni terdapatnya patung, 

bangunan kolam dan area perkebunan. Semua bangunan tersebut memiliki 

makna tersirat di dalamnya. Istana Air Tirta Gangga yang berada di Bali, 

berupa labirin kolam dan air mancur yang dikelilingi oleh taman yang 

rimbun serta patung-patung. 

Digerbang pertama, wisatawan akan disambut oleh patung-patung yang 

berbaris rapi layaknya prajurit. Pengunjung dapat menyusuri kolam dengan 

berjalan kaki di atas kolam dengan jalan setapak yang terbuat dari batu yang 

tersusun rapi seperti rangkaian jembatan. Tak jauh dari kolam terdapat 

taman yang memiliki menara air yang tingginya 10 meter. Menara air ini 

bentuknya berundak-undak laksana atap pura. Air yang ada di kolam Tirta 

Gangga berasal dari sumber air yang bahkan oleh masyarakat setempat 

dianggap suci dan digunakan untuk kegiatan upacara adat. 

 

Gambar 6. Taman Tirta Gangga 

(Sumber:https://www.google.com/search?q=tirta+gangga&safe=strict&source) 

https://www.google.com/search?q=tirta+gangga&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjknYOVyoLjAhUDU30KHTtzAPEQ_AUIECgB#imgrc=lyZaGFq8obM3MM:
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Gambar 7. Lotus 

(Sumber:https://www.google.com/search?safe=lotus+taman+tirta+gangga&oq=lot

us+taman+tirta+gangga) 

 

Taman Tirta Gangga memiliki keunikan yang berbeda dengan tempat 

wisata lainnya. Banyaknya kolam, jernihnya air dan indahnya pemandangan 

menjadi keunikan lainnya yang menarik wisatawan. Selain itu, Tirta Gangga 

terletak di kaki gunung Agung yang memiliki udara sejuk dan suasana alam 

yang menenangkan. Arsitektur bangunan kolam yang memadukan unsur 

tradisional dan modern juga menjadi salah satu kelebihan. Suasana khas 

Bali sangat terasa dengan terdapatnya air mancur yang menyerupai atap 

sebuah pura. Wisatawan yang berenang di Taman Tirta Gangga akan 

merasakan bagaimana suasana pemandian kerajaan yang eksotik. 

4. Pengembangan Sumber Ide 

Dalam pengembangan sumber ide dapat dilakukan dalam berbagai teknik 

dan pengembangannya. Menurut Dharsono Sony Kartika (2004), perubahan 

wujud dibedakan menjadi empat yaitu : 

a. Stilisasi 

Merupakan cara penggambaran untuk mencapai bentuk keindahan 

dengan cara menggunakan obyek atau benda yang digambar, yaitu 

dengan cara menggayakan disetiap kontur pada obyek atau benda 

tersebut. 

 

https://www.google.com/search?safe=lotus+taman+tirta+gangga&oq=lotus+taman+tirta+gangga
https://www.google.com/search?safe=lotus+taman+tirta+gangga&oq=lotus+taman+tirta+gangga
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b. Distorsi 

Penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter, 

dengan cara menyangatkan wujud-wujud tertentu pada benda atau 

obyek yang digambar. 

c. Transformasi 

Cara penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian 

karakter dengan memindahkan (trans) wujud atau figur dari obyek lain 

ke obyek yang digambarkan. 

d. Disformasi 

Merupakan pengambaran bentuk yang menekanan pada iterpretasi 

karakter, dengan cara mengubah bentuk obyek dengan cara 

menggambarkan sebagian saja yang dianggap mewakili. 

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa dalam pengambilan sumber ide 

hendaknya tidak ditampilkan atau diaplikasikan pada keseluruhan busana 

hanya pada bagian tertentu terutama yang akan dijadikan pusat perhatian 

dari busana tersebut. Selain itu dalam pengambilan sumber ide apabila 

dilakukan perubahan atau pengembangan harus diperhatikan pengembangan 

sumber ide yang diterapan sehingga tidak menghilangkan ciri khas dari 

sumber ide yang diambil. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta Gangga 

yang diambil adalah teori Distorsi karena menggambarkan bentuk yang 

menekankan pada pencapaian karakter, dengan cara menyangatkan wujud-

wujud tertentu pada benda atau obyek yang digambar. 

 

D. Desain Busana 

Menurut Sri Widarwati (2000), desain busana adalah merupakan 

rancangan atau gambaran suatu obyek yang dibuat berdasarkan susunan garis, 

bentuk, warna dan tekstur. Dalam pembuatan desain busana pengetahuan 

mengenai unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain perlu diketahui dan dipelajari. 

Desain busana erat hubungannya dengan mode atau fashion. Menurut Afif 

Ghurub Bestari (2011), desain adalah rancangan atau gambaran desain yang 
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terdiri atas garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur dan nilai dari suatu benda yang 

dibuat dalam bentuk dua dimensi berdasarkan prinsip-prinsip desain. Desain 

dihasilkan melalui pemikiran, pertimbangan, perhitungan, dan tidak 

meninggalkan dari alam, cita, rasa, serta kegemaran orang banyak. Hasilnya 

dituangkan dengan wujud gambar dan dapat dinikmati orang yang dapat 

melihatnya, sedangkan menurut Widjiningsih (1982) desain adalah suatu 

rancangan gambar yang nantinya dilaksanakan dengan tujuan tertentu yang 

berupa susunan dari garis, bentuk, warna dan tekstur.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikaji bahwa desain busana 

adalah suatu rancangan atau gambaran suatu obyek atau benda yang terdiri atas 

garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur dan nilai dari suatu benda yang dibuat 

dalam bentuk dua dimensi berdasarkan prinsip-prinsip desain dan 

memperhatikan komposisi, kesatuan ide, proporsional, perwujudan ide (daya 

kreasi), dan penyelesaian gambar desain busana, pemberian warna sesuai 

dengan tekstur yang akan diterapkan. Diperlukan wawasan dan pengetahuan 

agar dalam suatu desain busana dapat diwujudkan dengan baik. Pengetahuan 

tersebut antara lain pengetahuan tentang estetika dan etika busana, bahan dan 

pelengkap busana, kepribadian seseorang dan perkembangan mode busana. 

Dalam menghasilkan suatu karya busana merupakan pengaplikasian dari suatu 

unsur dan prinsip. Dalam mendesain suatu busana biasanya mengaplikasikan 

tema, trend, dan sumber ide yang menggunakan suatu unsur dan prinsip. Untuk 

menggambarkan sumber ide, tema dan trend tersebut dalam teknik penyajian 

gambar ini tentunya selalu berkaitan dengan penerapan unsur dan prinsip 

desain. 

1. Prinsip Penyusunan Moodboard 

Moodboard sebagai media pembelajaran yang memberikan pengalaman 

melalui lambang-lambang visual berupa gambar sehingga moodboard 

memberikan pemahaman mengenai desain yang akan dibuat, proses 

mendesain terdiri dari beberapa langkah, diantaranya adalah pembuatan 

moodboard itu sendiri. Moodboard berperan sebagai media petunjuk untuk 

menciptakan sebauh karya (Suciati, 2009: 217-224). Moodboard 
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merupakaan media perencanaan bagi desainer yang menyajikan dan 

membahas fakta atau permasalahan yang dikaji secara deskriptif dalam 

bentuk hasil analisis visual yang dilakukan. 

Moodboard adalah suatu media, bisa berupa papan, buku, maupu  katalog 

yang berisi kumpulan gambar dan penjelasan mengenai ide image yang 

akan mahasiswa wujudkan menjadi sebuah karya. Gambar-gambar tersebut 

bisa berupa tempelan-tempelan gambar yang berasal dari majalah yang 

disusun dan diberi penjelasan-penjelasan berupa warna-warna yang 

mendominasi, target pengguna, dan lain-lain. 

Tujuan dari pembuatan moodboard adalah untuk menentukan tujuan, 

arah dan panduan dalam membuat karya cipta, sehingga proses kreativitas 

yang dibuat tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan. Konsep 

moodboard dibuat dengan menuangkan ide-ide atau sumber gagasan sesuai 

dengan tema serta tujuan dari pembuatan karya tersebut. Konsep 

moodboard dibuat berdasarkan tema pembuatan karya. Moodboard dibuat 

oleh desiner yang akan merancang busana. Moodboard dibuat ketika 

mengumpulkan sumber referensi berupa gambar-gambar yang akan 

dijadikan sumber ide untuk pembuatan desain busana. 

Berikut ini langkah-langkah kegiatan pembuatan moodboard : 

a. Menentukan tema karya desain yang akan digunakan, lalu memulai 

mengumpulkan berbagai elemen penyusun moodboard berupa berbagai 

gambar yang dapat menunjang terhadap tema pada moodboard tersebut. 

b. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan berupa kertas dan 

perlengkapan lainnya, guntingan gambar-gambar yang satu sama lain 

memiliki keterkaitan dalam satu tema. 

c. Membuat moodboard dari tema yang telah ditentukan, dengan cara 

menyusun elemen-elemen pembuatan moodboard berdasarkan tema yang 

telah ditentukan. 
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2. Unsur dan Prinsip Desain 

a. Unsur Desain 

“Unsur-unsur desain adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk 

menyusun suatu rancangan” (Sri Widarwati, dkk, 2000: 7). Menurut Afif 

Ghurub Bestari (2011), desain adalah rancangan atau gambaran desain 

yang terdiri atas garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur dan nilai dari suatu 

benda yang dibuat dalam bentuk dua dimensi berdasarkan prinsip-prinsip 

desain. Desain dihasilkan melalui pemikiran, pertimbangan, perhitungan, 

dan tidak meninggalkan dari alam, cita, rasa, serta kegemaran orang 

banyak. Hasilnya dituangkan dengan wujud gambar dan dapat dinikmati 

orang yang dapat melihatnya, sedangkan menurut Widjiningsih (1982) 

desain adalah suatu rancangan gambar yang nantinya dilaksanakan 

dengan tujuan tertentu yang berupa susunan dari garis, bentuk, warna, 

dan tekstur. Menurut Chodiyah dan Wisri A. Mamdy (1982), unsur-unsur 

desain adalah garis, arah, ukuran, bentuk, nilai gelap terang, warna, dan 

tekstur. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa unsur adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk membuat suatu rancangan karya seni/ 

desain sehingga dapat dibaca atau dimengerti oleh orang lain dalam hal 

ini adalah rancangan busana. 

Adapun unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat atau 

menciptakan suatu desain busana yaitu : 

a) Garis 

“Garis merupakan unsur tertua yang digunakan untuk 

mengungkapkan emosi dan perasaan seseorang” (Sri Widarwati, dkk, 

2000: 7). Menurut Hartatiati Sulistio (2005: 7), “garis berguna untuk 

menutupi kekurangan yang terdapat pada bentuk badan manusia dan 

berfungsi untuk membatasi bentuk, menentukan model, menentukan 

siluet, dan menentukan arah. Sedangkan menurut Soekarno dan 

Lanawati Basuki (2004: 9), “garis adalah hasil goresan dari satu titik 

ke titik lain.” Garis dibedakan menjadi dua macam yaitu : 
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1. Garis Lurus 

Garis lurus mempunyai sifat kaku dan memberi kesan kokoh, 

sungguh-sungguh dan keras, namun dengan adanya arah sifat garis 

dapat berubah seperti : 

a. Garis tegak lurus memberikan kesan  keluhuran. 

b. Garis lurus memberikan kesan tenang. 

c. Garis lurus miring/diagonal merupakan kombinasi dari sifat. 

d. Garis vertikal dan horizontal yang mempunyai sifat lebih hidup 

(dinamis). 

2. Garis Lengkung 

Garis lengkung memberi kesan luwes, kadang-kadang bersifat 

riang dan gembira. Dalam bidang busana garis mempunyai fungsi: 

a. Membatasi bentuk struktur atau siluet. 

b. Membagi bentuk struktur ke dalam bagian-bagin pakaian untuk 

menentukan model pakaian. 

c. Memberikan arah dan pergerakan model untuk menutupi 

kekurangan bentuk tubuh, seperti garis princes, garis empire dan 

lain-lain. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga garis yang diambil adalah garis lurus pada bagian lingkar 

badan I, garis lurus diagonal pada bagian tekstur daun lotus yang 

timbul dan garis lengkung pada bagian bawah gaun. 

b) Arah  

Setiap unsur garis mempunyai arah, dimana arah tersebut terdiri 

dari empat macam, yaitu: arah mendatar, arah tegak, arah miring ke 

kanan dan ke kiri (Widjiningsih, 1982). Sedangkan menurut Arifah A. 

Riyanto (2003) arah dan garis mempunyai keterkaitan, arah dapat 

mengubah kesan dari sebuah garis. Kemudian menurut Chodiyah dan 

Wisri A. Mamdy (1982: 8) masing-masing arah memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap si pengamat. 
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Pada setiap benda yang ada disekitar kita dapat diamati adanya arah 

tertentu, misalnya mendatar, tegak lurus, miring dan sebagainya. Hal 

ini sering dimanfaatkan dalam merancang busana dengan tujuan 

tertentu. Misalnya arah biasanya digunakan untuk mensiasati 

kekurangan dari seseorang dalam mengenakan busana. Pada bentuk 

tubuh gemuk sebaiknya hindari pemakaian dengan arah mendatar 

karena akan memberi kesan melebarkan, tetapi sebaiknya 

menggunakan unsur dengan arah vertikal misalnya garis princes. 

Begitu pula sebaliknya untuk bentuk tubuh yang kurus dianjurkan 

memakai unsur arah mendatar. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikaji bahwa, arah adalah 

sesuatu yang digunakan untuk mengubah sifat dari garis yang berupa 

arah mendatar, horizontal serta diagonal dan biasanya dimanfaatkan 

untuk memberikan kesan tertentu pada busana yang diciptakan.  

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga arah yang diambil menggunakan arah mendatar untuk bagian 

atas yang memberikan kesan tenang dan arah diagonal pada bagian 

pinggang ke panggul merupakan kombinasi dari sifat yang 

dimunculkan. 

c) Bentuk 

Bentuk adalah suatu bidang yang terjadi apabila kita menarik satu 

garis dan menghubungi sendiri permulaannya (Widjiningsih 1982: 4). 

Unsur bentuk ada dua macam yaitu bentuk dua dimensi dan tiga 

dimensi. Bentuk dua dimensi adalah bentuk bidang datar yang dibatasi 

oleh garis. Sedangkan bentuk tiga dimensi adalah ruang yang 

bervolume yang dibatasi oleh permukaan (Sri Widarwati, 1993). 

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, 2001: 13, bentuk 

adalah wujud yang ditampilkan. Bentuk adalah hasil hubungan dari 

beberapa garis yang mempunyai area atau bidang dua dimensi 

(shape), apabila bidang tersebut disusun dalam suatu ruang maka 

terjadilah bentuk tiga dimensi atau (from) (Ernawati, 2008: 203). 
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Berdasarkan jenisnya bentuk terdiri sebagai berikut : 

1. Bentuk naturalis adalah bentuk yang berasal dari bentuk-bentuk 

alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bentuk-bentuk alam 

lainnya. 

2. Bentuk geometris adalah bentuk yang dapat diukur dengan alat 

pengukur dan mempunyai bentuk yang teratur. 

3. Bentuk dekoratif merupakan bentuk yang sudah dirubah dari 

bentuk asli melalui proses stilasi atau stilir yang masih ada ciri khas 

bentuk aslinya. Bentuk-bentuk ini dapat berupa ragam hias pada 

sulaman atau hiasan lainnya yang mana bentuknya sudah tidak 

seperti bentuk sebenarnya. 

4. Bentuk abstrak merupakan bentuk yang tidak terikat pada bentuk 

apapun tetapi tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip desain. 

Bentuk pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman 

Tirta Gannga yang diambil adalah bentuk naturalis. Karena 

menggunakan tekstur bentuk oramen yang ada dan lotus yang ada di 

Taman Tirta Gangga. 

d) Ukuran 

Setiap garis dan bentuk mempunyai ukuran yang berbeda-beda, 

dengan adanya ukuran panjang pendek garis dan besar kecil benda 

menjadi berbeda (Sri Widarwati, 1993: 10). Ukuran merupakan salah 

satu unsur yang mempengaruhi desain pakaian ataupun benda lainnya 

(Ernawati, 2008: 204). 

Unsur-unsur yang dipergunakaan dalam suatu desain busana diatur 

ukurannya dengan baik agar desain tersebut memperlihatkan 

keseimbangan. Menurut Sri Widarwati (1993: 100), ada 5 ukuran 

panjang rok antara lain: 

1. Mini : rok yang panjangnya 10 – 15 cm diatas lutut. 

2. Kini : rok yang panjangnya sampai lutut. 

3. Midi : rok yang panjangnya 10 – 15 cm dibawah lutut. 

4. Maxi : rok yang panjangnya sampai pergelangan kaki. 
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5. Longdress : gaun yang panjangnya sampai lantai/ tumit. 

Ukuran pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman 

Tirta Gangga yang diambil adalah ukuran maxi dengan panjang rok 

sampai pergelangan kaki. 

e) Warna 

Warna membuat segala sesuatu menjadi menarik dan indah. Oleh 

karena itu dalam berbagai bidang seni rupa, pakaian, hiasan, tata 

ruang, dan yang lain warna memiliki peranan penting (Widjiningnsih, 

1982: 6). Warna adalah kesan yang pertama kali ditangkap oleh mata. 

Dalam desain, warna difungsikan untuk membuat daya tarik 

tersendiri. Pemilihan kombinasi warna yang tepat akan memberi kesan 

yang menarik, dan indah (Sri Widarwati, 1993: 12). Jadi yang 

dimaksud dengan warna adalah corak rupa yang memiliki daya tarik 

dan memegang peranan penting dalam berbagai bidang. 

Menurut Sri Widarwati (1993:12) warna dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Warna Primer 

Warna primer adalah warna yang terdiri dari warna merah, kuning,  

dan biru yang belum mengalami pencampuran. 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari dua warna 

primer yang dicampur dengan jumlah yang sama. Misalnya biru 

dan kuning menjadi hijau, merah dan kuning menjadi jingga, merah 

dan biru menjadi ungu. 

3. Warna Penghubung 

Warna penghubung adalah warna yang dihasilkan dari dua warna 

sekunder yang dicampur dengan jumlah yang sama. 

4. Warna Asli 

Warna asli adalah warna primer dan sekunder yang belum 

dicampur warna putih atau hitam. 
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5. Warna Panas dan Dingin 

Yang termasuk warna panas adalah warna merah, jingga, kuning 

dan kuning jingga. Sedangkan yang termasuk warna dingin 

meliputi warna hijau, biru muda, biru, biru ungu dan ungu. Warna 

dingin akan kelihatan menjauh, lebih kecil, sehingga seseorang 

akan kelihatan lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya apabila 

menggunaakan busana dengan warna-warna panas mempunyai sifat 

mendorong, misalnya seseorang memakai warna merah cabai akan 

kelihatan lebih besar dibandingkan dengan yang memakai baju biru 

dengan besar tubuh yang sama. 

6. Kombinasi Warna 

Warna kombinasi adalah perpaduan antara warna-warna yang 

terdapat di dalam lingkungan warna. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikaji bahwa pemilihan warna 

sangat penting dalam busana karena warna mempunyai pengaruh 

sesuai atau tidak warna yang dipakai dalam busana. Warna dapat 

berfungsi untuk menyamarkan kekurangan ataupun menonjolkan 

kelebihan pada busana. 

Warna karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga menggunakan warna coklat, hijau, pink, dan gold. 

f) Tekstur 

Tekstur adalah sifat permukaan dari suatu garis, bidang, maupun 

bentuk (Widjiningsih, 1993: 5). Tekstur adalah sifat permukaan dari 

suatu benda yang dapat dilihat dan dirasakan (Sri Widarwati, 1993: 

14). Tekstur mempunyai pengaruh yang besar terhadap bentuk badan 

pemakainya karna tekstur merupakan sifat permukaan bahan 

(Sadjiman Ebdi  Santoyo, 2005: 15) 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas tekstur adalah permukaan 

suatu benda yang berupa permukaan dari sebuah garis, bidang maupun 

bentuk yang dapat dilihat dan dirasakaan. Pembuatan busana pesta 

memilih bahan tidak terlalu dibatasi sesuai dengan selera pemakainya. 
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Pemilihan tekstur bahan yang tepat tentunya juga dapat 

mempengaruhi penampilan seseorang. Misalnya saja yang berkilau 

dan bahan yang transparan akan memberi kesan menggemukkan, 

sehingga bahan yang berkilau atau transparan sebaiknya disarankan 

untuk seseorang yang mempunyai tubuh kurus. 

Pada tekstur karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman 

Tirta Gangga yang diambil adalah tekstur timbul dengan teknik bordir 

dan hiasan hallon cut pada bagian gaun dan transparan pada bagian 

lengan.  

g) Value 

Nilai gelap terang menyangkut bermacam-macam tingkatan atau 

jumlah gelap terang yang terdapat pada suatu desain (Widjiningsih, 

1982: 5). Nilai gelap terang adalah suatu sifat warna yang 

menunjukkan apakah warna mengandung hitam atau putih (Sri 

Widarwati, 1993: 10). Nilai gelap terang berhubungan dengan warna 

yaitu dari warna gelap sampai warna yang paling terang dan untuk 

sifat terang digunakan warna putih (Arifah A, Riyanto, 2003: 47). 

Sebuah benda dapat terlihat disebabkan adanya cahaya, baik 

cahaya alam maupun cahaya buatan. Jika diamati pada suatu benda 

terlihat bahwa tidak semua bagian-bagian permukaan benda terkena 

oleh cahaya secara merata, ada bagian yang terang dan ada bagian 

yang gelap. Hal ini menimbulkan adanya nada gelap terang pada 

permukaan benda yang sering disebut dengan istilah value atau nada 

gelap terang. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikaji bahwa nilai gelap terang 

adalah suatu sifat warna yang menunjukkan tingkat warna dari warna 

tergelap sampai terang. Penerapan nilai gelap terang dalam sebuah 

benda terletak pada pemilihan warna bahan. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga yang diambil warna gelap pada gaun dan warna terang pada 

rok dan lengan. 
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b. Prinsip Desain 

Prinsip-prinsip desain adalah suatu cara untuk menyusun unsur-unsur 

sehingga tercapai perpaduan yang memberi efek tertentu (Sri Widarwati, 

2000: 15). Prinsip desain adalah suatu cara penggunaan dan 

pengombinasian unsur-unsur desain menurut prosedur-prosedur tertentu 

(Widjiningsih, 1982: 9). Menurut uraian di atas maka dapat dikaji bahwa 

prinsip desain merupakan sebuah cara untuk mengkombinasikan unsur 

desain sesuai prosedur tertentu sehingga memberi perpaduan 

efek/dampak tertentu. 

Adapun prinsip-prinsip desain sebagai berikut: 

a) Harmoni (keselarasan) 

Menurut Widjiningsih (1982: 10) keselarasan adalah suatu prinsip 

dalam seni yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pilihan 

dan susunan obyek serta ide-ide. Keselarasn dapat diwujudkan dalam 

garis, bentuk, warna, dan tekstur. Sedangkan menurut Sri Widarwati 

(1993:15) keselarasan adalah kesatuan diantara macam-macam unsur 

walaupun berbeda tetapi membuat tiap-tiap bagian itu tetap kelihatan 

bersatu. Menurut Sri Widarwati (1993) adapun aspek-aspek dalam 

prinsip harmoni atau keselarasan sebagai berikut: 

1) Keselarasan dalam garis dan bentuk 

Keselaraan dalam garis dan bentuk misalnya bebe dengan kerah 

bulat begitu juga dengan sakunya juga berbentuk bulat pada bagian 

sudutnya. 

2) Keselarasan dalam tekstur 

Tekstur yang kasar tidak dikombinasikan dengan tekstur yang 

halus. Penerapan tekstur dalam desain juga harus serasi. 

3) Keselarasan dalam warna 

Penggunaan warna hendaknya tidak terlalu banyak agar tidak 

terkesan ramai. Pedoman yang baik dalam pemberian warna dalam 

busana yakni tidak lebih dari tiga warna. 
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Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga menggunakan keselarasan garis yang berbeda sehingga dapat 

memperlihatkan sesuatu yang berbeda, pada keselaran tekstur juga 

disesuaikan dengan desain yang dibuat dan untuk keselarasan warna 

menggunakan lebih dari tiga warna tetapi tetap menghasilkan warna 

yang harmoni. 

b) Proporsi 

Proporsi adaalah hubungan satu dengan yang lain dalam satu 

susunan (Widjiningsih, 1982: 13). Perbandingan digunakan untuk 

menampakkan lebih besar atau lebih kecil dan memberi kesan adanya 

hubungan satu dengan yang lainnya yaitu busana dengan pemakainya 

(Sri Widarwati, 1993: 17). Berdasarkan beberapa pendapat di atas 

dapat dikaji bahwa proporsi adalah hubungan antara satu dengan yang 

lainnya secara menyeluruh untuk menampakkan lebih besar kecilnya 

benda dalam susunan tertentu yang dipadukan guna mendapatkan 

keselarasan. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga menggunakan proporsi yang sesuai, karena ketika pragawati 

memakai gaun tersebut terlihat indah. 

c) Balance (keseimbangan) 

“Keseimbangan (balance) adalah pengaturan unsur-unsur desain 

secara baik sehingga serasi dan selaras pada pakaiannya 

(Widjiningsih, 1994: 19). Menurut Chodiyah A. Mamdy (1982: 29), 

“keseimbangan digunakan untuk memberikan perasaan ketenangan 

dan kestabilan. Pengaruh ini dapat dicapai dengan mengelompokkan 

bentuk dan warna yang dapat menimbulkan perhatian yang sama pada 

sisi kiri dan kanan”. 

Ada dua cara untuk memperoleh keseimbangan (Sri Widarwati, 

dkk, 2000: 17), di antaranya: 
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1) Keseimbangan Simetris 

Jika unsur-unsur bagian kiri dan kanan suatu desain sama jaraknya 

dari pusat. 

2) Keseimbangan Asimetris 

Jika unsur-unsur bagian kiri dan kanan jaraknya dari pusat tidak 

sama, melainkan diimbangi oleh salah satu unsur yang lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikaji bahwa, keseimbangan, 

merupakan pengaturan unsur-unsur desain secara baik sehingga serasi 

dan selaras. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga keseimbangan yang dipakai adalah keseimbangan asimetris. 

Karena pada bagian gaun yang timbul disusun dengan arah diagonal 

dan juga pada bagian gaun hanya satu sisi saja yang sampai ke bawah. 

d) Irama 

Irama adalah suatu pergerakan pandangan yang dapat mengalihkan 

pandangan mata dari suatu bagian ke bagian yang lain (Sri Widarati, 

1993: 17). Menurut Widjiningsih (1982: 17) dalam seni irama dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk pergerakan dalam disain tersebut 

berirama. Berdasarkan beberapa pengertian dapat dikaji bahwa irama 

adalah suatu pergerakan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur yang 

dimasukkan secara berdampingan dan secara keseluruhan dalam suatu 

komposisi yang dapat mengalihkan pandangan mata dari suatu bagian 

ke bagian lain. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga iramanya yaitu para penonton dapat melihat bagian gaun atas 

dengan pas body serta adanya tekstur daun lotus dan ornamen, dan 

pada bagian bawah telihat sedikit mengembang. 

e) Aksen  

Menurut Sri Widarwati 91993: 21) disain busana harus mempunyai 

suatu bagian yang disebut lebih menarik dari bagian-bagian lainnya, 

dan ini disebut dengan perhatian. Sedangkan menurut Widjiningsih 
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(1982: 20) untuk menciptakan melalui penggunaan warna, garis, 

bentuk dan ukuran yang kontras serta pemberian hiasan. Berdasarkan 

uraian di atas dapat dikaji bahwa pusat perhatian adalah bagian busana 

yang lebih menarik dibandingkan bagian lainnya yang dapat berupa 

warna, garis, bentuk, dan ukuran yang kontras serta dalam pemberian 

hiasan. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga center of interest terdapat pada bordiran ornamen yang dihiasi 

dengan hallon cut, tekstur daun lotus dengan teknik bordir dan bunga 

lotus sebagai hiasan pada busana. 

f) Unity (kesatuan) 

Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan kesan 

adanya keterpaduan tiap unsurnya (Ernawati, 2008: 212). Kesatuan 

merupkan sesuatu yang dapat menunjang bagian yang lain yang akan 

memberikan sentuhan bahwa hal tersebut selaras dan tidak dapat 

dipisahkan. Hal ini tergantung pada bagaimana suatu bagian 

menunjang bagian yang lain secara selaras sehingga terlihat seperti 

sebuah benda yang utuh tidak terpiah-pisah. Misalnya leher berbentuk 

bulat diberi kerah yang berbentuk bulat pula dan begitu juga 

sebaliknya. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga unity yaitu pada bagian gaun dan rok yang dibuat tidak terlalu 

bergelombang karena memperlihatkan kesan tegas dari visualisasi 

bentuk bangungan yang ada di Taman Tirta Gangga. 

3. Teknik Penyajian Gambar 

Banyak cara untuk menampilkan gambar desain busana, tetapi perancang 

busana dapat memilih salah satu cara yang paling cocok dan serasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut (Sri Widarwati, 1996: 72) dalam 

menggambar atau membuat sketsa untuk menciptakan disain pakaian ada 

beberapa teknik penyajian. Teknik penyajian gambar adalah teknik-teknik 
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yang digunakan untuk menggambar atau membuat sketsa-sketsa untuk 

menciptakan desain busana, yang terdiri dari beberapa teknik yaitu: 

a. Design Sketching (Menggambar Sketsa) 

Design Sketching adalah untuk mengembangkan ide-ide dan 

menerapkannya pada kertas secepat mungkin atau secara spontan. Dalam 

design sketching ini kita harus dapat mengembangkan style dengan cara 

kita sendiri. 

b. Production Drawing (Gambar Produksi) 

Production Drawing adalah suatu sketsa yang akan digunakan untuk 

tujuan produksi suatu busana. Production drawing dimaksudkan untuk 

membantu para pembuat pola dalam menjalankan tugasnya. Jadi seorang 

pembuat pola harus dapat membaca sketsa dan menganalisa dari sketsa 

desain yang ada. 

c. Presentation Drawing (Penyajian Gambar) 

Presentation Drawing adalah suatu sajian gambar atau koleksi yang 

ditunjukkan pada pelanggan (buyer). Oleh karena itu dalam penyajian 

gambar dan pengaturannya (Lay Out) harus memperhatikan hal-hal 

berikut: 

1) Membuat sketsa desain dengan teliti pada kertas. 

2) Membuat sheet bagian belakang (back view). Digambar di atas 

proporsi tubuh atau digambar sebagai flat. 

3) Beri sedikit keterangan pada detail pakaian. 

4) Menempelkan contoh bahan pada sheet, jangan terlalu besar cukup  

2,5 cm x 25 cm. 

d. Fashion Ilustration (Ilustrasi Desain Busana) 

Fashion Ilustrartion adalah  suatu sajian gambaar fashion yang 

dimaksudkan untuk tujuan proporsi suatu desain. Seorang fashion 

ilustrator bertugas membuat sebuah ilustrasi untuk proporsi suatu desain 

dan biasanya bekerja untuk sebuah majalah, koran, buku, dan lain-lain. 

Untuk fashion ilustration menggunakan proporsi 9 atau 10 tinggi kepala. 

Dalam hal ini kaki dibuat lebih panjang. 
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e. Three Dimention Drawing (Gambar Tiga Dimensi) 

Three Dimention Drawing merupakan suatu sajian gambar yang 

menampilkan suatu desain busana dengan bahan yang sesungguhnya. 

Dibuat dalam tiga dimensi. Gambar ini umumnya digunakan untuk 

mempromosikan bahan baru dari suatu industri kecil, biasanya berupa 

gambar proporsi tubuh dengan menghadap ke depan, luwes dan menarik. 

Lima macam teknik penyajian gambar yang dijelaskan di atas, 

penyusun menggunakan tiga teknik penyajian gambar dalam laporan ini. 

Penyajian gambar pertama berupa design sketching, dimana terdapat 

desain bagian-bagian busana yang kemudian dikembangkan menjadi satu 

kesatuan dalam suatu desain busana pesta malam rancangan penyusun. 

Penyajian gambar yang kedua berupa production drawing yaitu berupa 

gambar kerja busana dan gambar kerja hiasan busana. Penyajian gambar 

yang ketiga berupa fashion iustration dengan menggambar bagian depan 

dan belakang busana menggunakan proporsi 9 kali tinggi kepala. 

 

E. Busana Pesta 

Dalam pembuatan busana meliputi busana pesta, pola busana, bahan busana, 

teknologi busana dan hiasan busana. Berikut akan dijelaskan satu peratu 

sebagai berikut: 

1. Deskripsi Busana Pesta 

a. Pengertian Busana pesta 

Busana pesta adalah busana yang dikenakan untuk menghadiri suatu 

pesta, dimana pesta tersebut dibagi menurut waktunya yaitu pesta pagi, 

siang dan malam. (Paptri Karomah dan Sacilia Sawitri, 1998: 10). 

Busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menutupi dan menghias tubuh (Sri Widarwati, 199: 1). Sedangkan 

menurut Enny Zuhni Khayati (1998: 3) busana pesta adalah busana yang 

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

malam. Sedangkan menurut Chodiyah dan Wisri A. Mamdy (1982: 166) 

busana pesta adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta, 
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biasanya menggunakan bahan yang berkualitas tinggi dengan hiasan dan 

perlengkapan yang bagus dan lengkap sehingga kelihatan istimewa. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa busana pesta adalah 

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

sore maupun malam, dimana busana yang dikenakan lebih istimewa 

dibandingkan dengan  busana sehari-hari, baik dari segi bahan, teknik 

jahit, desain maupun hiasannya. 

b. Penggolongan Busana Pesta 

Busana pesta ada dua macam, yaitu undangan resmi (upacara 

kenegaraan, serah terima jabatan, wisuda, dan upacara akad nikah) dan 

undangan tidak resmi (selamatan, syukuran, ulang tahun, dan perpisahan) 

(Prapti Karomah, 1990). Sedangkan menurut Prapti Karomah dan Sicilia 

Sawitri (1998), agar tidak salah dalam pemilihan jenis bahan yang akan 

dikenakan dalam suatu pesta maka perlu dibedakan menurut pemakainya 

dan waktu. Menurut kesempatan pakainya, busana pesta dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

a) Pesta Pagi atau Siang 

Busana pesta pagi atau siang adalah busana yang dikenakan pada 

kesempatan pesta antara pukul 09.00 - 15.00. Busana pesta ini terbuat 

dari bahan yang bersifat halus, lembut, menyerap keringat, dan tidak 

berkilau, sedangkan pemilihan warna sebaiknya dipilih warna yang 

lembut tidak terlalu gelap. Model busana cenderung lebih sederhana 

dibandingkan busana pesta malam. Pelengkap busana yang digunakan 

biasanya berupa sepatu hak tinggi, tas tidak berkilau, dan perhiasan 

yang digunakan tidak berlebihan. 

b) Pesta Sore 

Bahan yang digunakan lebih baik dari pada untuk busana 

pagi/siang. Warna yang dipilih lebih mencolok atau lebih gelap. 

Perhiasan jangan terlalu berkilau (Prapti Karomah dan Sacilia Sawitri, 

1986: 10). Sedangkan menurut Enny Zuhni Khayati, (1998: 9), busana 

pesta sore adalah busana yang dipakai pada kesempatan sore 
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menjelang malam. Menurut Prapti Karomah (1998: 9), mendefinisikan 

untuk busana pesta sore pemilihan bahan sebaiknya yang bertekstur 

agak lembut dengan warna-warna yang cerah atau warna yang agak 

gelap tetapi tidak mencolok. Berdasarkan uraian di atas, busana pesta 

sore adalah busana yang dikenakan untuk kesempatan pesta pada sore 

hari dengan bahan yang bertekstur lembut dan dipadu warna gelap 

tetapi tidak mencolok. 

c) Pesta Malam 

Busana pesta malam merupakan busana yang paling mewah, 

terutama bagi wanita (Prapti Karomah dan Sacilia Sawitri, 1986: 10). 

Menurut Chodiyah dan Wisri A. Mamdy (1982: 171) busana pesta 

malam adalah busana yang dibuat dari bahan yang bagus dengan 

hiasan yang menarik sehingga kelihatan istimewa, yang dipakai pada 

malam hari. Sedangkan menurut Enny Zuhni Khayati (1998), busana 

pesta malam adalah busana yang dipakai pada kesempatan pesta dari 

waktu matahari terbenam sampai waktu berangkat tidur, baik yang 

bersifat resmi maupun tidak resmi 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikaji busana pesta malam 

adalah yang digunakan pada kesempatan malam hari dengan 

menggunakan bahan yang berkualitas dan hiasan pelengkap yang 

bagus. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga merupakan busana pesta malam karena busana yang dibuat 

dengan desain yang berbeda dan dilengkapi dengan berbagai hiasan 

sehingga terlihat istimewa. 

c. Karakteristik Busana Pesta 

Pemilihan bahan busana harus memperlihatkan karakteristik busana 

pesta yang akan dibuat. Karakteristik busana pesta, antara lain: 

a) Model atau Siluet Busana Pesta 

“Siluet busana pesta adalah struktur pada desain busana yang 

mutlak harus dibuat dalam suatu desain” (Sri Widarwati, dkk, 1993). 
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“Siluet adalah garis sisi luar atau garis sisi bayangan luar dari sebuah 

model busana atau pakaian yang dapat dikelompokkan menjadi garis 

bayangan luar atau siluet (silhouette) A, I, H, Y, S, T, O, V” (Arifah 

A. Riyanto, 2003). 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga menggunakan busana pesta malam dengan siluet A, yang 

pada bagian pinggang kebawah lebih besar. 

b) Bahan Busana Pesta 

Penggunaan bahan untuk busana pesta malam dibuat dari bahan-

bahan yang bertekstur lebih lembut dan halus. Selain itu, 

menggunakan bahan yang melangsai dan warna yang mencolok. 

Menurut (Enny Zuhni Khyati, 1998), ada empat hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan bahan busana, antara lain: 

1) Memilih bahan sesuai dengan model desain. 

2) Memilih bahan sesuai dengan kondisi si pemakai. 

3) Memilih bahan sesuai dengan kesempatan si pemakai. 

4) Memilih bahan sesuai dengan kenangan keluarga. 

c) Warna Bahan 

Warna yang digunakan untuk kesempatan busana pesta malam 

sebaiknya dipilih dengan warna yang agak tua seperti hitam, coklat 

tua, merah, biru tua, dan sebagainya (Prapti Karomah, 1990). Warna 

dapat mencerminkan perasaan hati seseorang yang mengenakan 

busana. Warna yang gelap akan berkesan mengecilkan tubuh, 

sedangkan warna terang akan memberikan kesan gemuk.warna busana 

dan warna kulit mempunyai hubungan yang sangat erat. 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memilih warna 

dalam pembuatan busana pesta malam sebaiknya memilih warna yang 

mencolok. 

d) Tekstur Bahan Busana 

Tekstur adalah sifat permukaan dari garis, bidang maupun bentuk 

(Widjiningsih, 1982: 5). Sedangkan menurut Sri Widarwati (2000: 14) 
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tekstur adalah sifat dari permukaan benda yang dapat dilihat dan 

dirasakan. Tekstur bahan yang dipakai busana pesta dapat dipilih 

bahan yang berkilau, lembut, melangsai, kaku, tebal, tipis, dan lain-

lain yang tentunya disesuaikan dengan kondisi pemakai dan pada 

kesempatan pesta yang akan dihadiri. Salah satu contoh tekstur bahan 

yang dapat menjadi pilihan dalam pembuatan busana pesta adalah 

sutra yang mempunyai tekstur lembut, melangsai. 

2. Pola Busana 

Pola busana merupakan pola yang akan dipakai dalam pembuatan sebuah 

busana. Pola busana dibuat berdasarkan desain busananya. Pola terdiri dari 

beberapa bagian, yaitu pola badan, lengan, rok, dan celana yang masih dapat 

diubah sesuai model yang dikehendaki. Pada proses pembuatan pola sangat 

penting pengaruhnya untuk pembuatan busana (Widjiningsih, 1994 : 1). 

Adapun langkah-langkah pembuatan pola sebagai berikut : 

a. Pengambilan Ukuran 

Dalam proses pembuatan pola busana diperlukan banyak persiapan 

diantaranya adalah pengambilan ukuran. Berikut adalah beberapa ukuran 

yang diperlukan dan cara pengambilan ukuran yaitu: 

1) Lingkar Badan I 

Dilingkarkan dibawah ketiak tidak melalui puncak dada. 

2) Lingkar Badan II 

Diukur melingkar melalui ketiak melewati puncak dada. 

3) Lingkar Badan III 

Diukur melingkar melalui ketiak dibawah dada. 

4) Lingkar Pinggang 

Dilingkarkan pada pinggang terkecil. 

5) Lingkar Panggul 

Dilingkarkan pada bagian panggul yang terbesar. 

6) Lingkar Leher 

Diukur melingkar pada pangkal leher atau pada lekuk leher. 
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7) Lingkar Kerung Lengan 

Diukur melingkar pada pangkal lengan melalui ketiak. 

8) Lebar Muka 

Diukur mendatar di bagian muka pada pertengahan kerung lengan dari 

kiri ke kanan. 

9) Lebar Punggung 

Diukur mendatar di bagian belakang pada pertengahan kerung lengan 

dari kiri ke kanan. 

10) Tinggi Dada 

Diukur dari pinggang keatas menuju puncak dada tertinggi. 

11) Tinggi Panggul 

Diukur dari pinggang sampai panggul terbesar. 

12) Tinggi Duduk 

Diukur dari pinggang sampai bagian datar saat duduk pada bidang 

datar (kursi). 

13) Panjang Muka 

Diukur dari lekuk leher sampai pinggang bagian muka. 

14) Panjang Punggung 

Diukur dari tulang leher bagian belakang/tengkuk sampai pinggang 

bagian belakang. 

15) Panjang Bahu 

Diukur dari bahu tertinggi sampai bahu terendah. 

16) Panjang Lengan 

Diukur dari bahu terendah sampai panjang lengan yang dikehendaki 

dengan posisi lengan sedikit ditekuk. 

17) Lingkar Pergelangan Tangan 

Diukur melingkar pada pergelangan tangan. 

18) Panjang Rok 

Diukur dari pinggang ke bawah hingga lantai atau panjang yang 

diinginkan. 
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b. Metode / Sistem Pembuatan Pola Busana 

Pola sangat penting artinya dalam pembuatan busana. Baik atau 

tidaknya busana yang dikenakan seseorang tergantung benar atau 

tidaknya dalam pembuatan pola busana. Kualitas pola sendiri 

dipengaruhi beberapa hal misalnya ketepatan pengambilan ukuran, 

kemampuan untuk menentukan garis-garis pola seperti kerung lengan, 

kerung leher, bentuk kerah, dan lain-lain, ketelitian dalam memberikan 

tanda pola seperti bagian-bagian pola, tanda arah serat dan lain 

sebagainya. Menurut Tamimi (1982: 133) pola merupakan jiplakan 

bentuk badan yang bisa dibuat dari kertas, yang nanti dipakai sebagai 

contoh untuk menggunting bahan, jiplakan bentuk badan ini disebut pola 

dasar. Terdapat dua teknik pembuatan pola diantaranya adalah: 

1) Pola Kontruksi 

Pola kontruksi adalah pola dasar yang dibuat berdasarkan ukuran 

badan pemakai, dan digambar dengan perhitungan secara matematika 

sesuai dengan sistem pola kontruksi masing-masing (Ernawati, 2008: 

246). Pembuatan pola konstruksi lebih rumit dari pada pola standar 

disamping itu juga memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi hasilnya 

lebih baik dan sesuai dengan bentuk tubuh pemakai. Ada beberapa 

macam pola konstruksi antara lain : pola sistem Dressmaking, pola 

sistem So-en, pola sistem Charmant, pola sistem Aldrich, pola sistem 

Mayneke dan lain sebagainya. 

2) Pola Drapping 

Menggambar pola dasar dengan teknik drapping adalah membuat 

pola sesuai dengan ukuran dan bentuk badan seorang model 

(Ernawati, 2008: 255). Untuk mempermudah prosedur pembuatan 

pola, model dapat diganti dengan dressfrom atau boneka jahit yang 

ukurannya sama atau mendekati ukuran model.  

Pada saat menginginkan bentuk yang sesuai dengan bentuk badan 

diperlukan lipit pantas (kupnad). Drapping banyak digunakan sebelum 

pola kontruksi berkembang, karena draping ini memiliki beberapa 
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keunggulan antara lain, yaitu tidak membutuhkan ukuran karena dapat 

langsung dibuat pada manequein atau badan seseorang, tidak terlalu 

memerlukan banyak waktu, langsung dapat membuat desain yang kita 

inginkan dan apabila kurang teliti dalam pembuatannya pola tetap 

dapat diubah. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga menggunakan pola kombinasi yaitu pola teknik kontruksi dan 

pola teknik drapping. Yaitu pada pola teknik kontruksi menggunakan 

sistem so’en pada bagian gaun, sedangkan pola teknik drapping pada 

pembuatan lengan. 

3. Bahan Busana 

a. Taffeta  

Kain taffeta yang biasa digunakan untuk bahan gaun pengantin pada 

awalnya terbuat dari bahan sutra, tetapi kini sudah ada kain taffeta yang 

terbuat dari serat nilon dan rayon. Kain taffeta dikenal sebagai kain 

mewah dan high-end pakaian. Ciri-ciri kain taffeta antara lain sedikit 

kaku, jika digesekkan akan menghasilkan suara gemersik dan memiliki 

kilau yang sangat khas. Kain taffeta pada umumnya hanya polos saja 

tetapi kain ini memiliki alur tenun yang terlihat jelas sehingga terlihat 

seperti motif. Untuk taffeta berbahan sutra (taffeta silk) memiliki 

kelebihan kain lebih lembut dan lebih berkilau dibanding dengan taffeta 

yang terbuat dari serat nilon atau rayon. Perawatan kain taffeta 

bervariasi, tergantung dari jenis bahan baku yang digunakan. Untuk 

taffeta berbahan sutra (taffeta silk) disarankan dicuci dengan cara dry 

clean. 

b. Organza 

Organza adalah kain ringan yang ditenun dengan pola pattern seragam 

(balanced plain weave) menggunakan serat twist yang erat. Kain organza 

memiliki penampilan mengkilap karena kemampuannya memantulkan 

cahaya. Kain organza mempunyai karakteristik tembus pandang, agak 

kaku, mudah kusut, terlihat mewah dan elegan. Kain organza akan 
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membuat busana terlihat bervolume. Saat mencuci kain organza harus 

merendam kain tersebut selama kurang lebih 10 menit, hindari mengucek 

dengan keras, menjemur busana ditempat yang sejuk dan tidak terkena 

sinar matahari langsung. 

c. Tulle 

Kain tile (atau bahasa inggrisnya “tulle”) adalah kain dengan ciri khas 

seperti jaring, yaitu memiliki permukaan yang berlubang-lubang 

sehingga menjadikannya kain transparan. Untuk mencuci kain tile, bisa 

dilakukan secara manual yaitu menggunakan tangan atau dengan mesin 

cuci dengan air dingin, dan dikeringkan dengan cara menjemurnya. Panas 

dari pengering (dryer) tidak direkomendsikan karena dapat merusak kain 

tile. Dry cleaning juga tidak disarankan karena bahan kimia pada proses 

tersebut secara perlahan-lahan akan merusak fiber kain. Untuk 

menghilangkan kerutan, steamer bisa digunakan untuk hal tersebut, 

setrika dengan panas berlebihan dapat melelehkan atau membakar serat 

tile. 

4. Teknologi Busana 

Teknologi busana adalah suatu cara atau teknik pembuatan busana agar 

hasilnya menarik dan nyaman dipakai (Nanie Asri Yuliati, 1993). Teknik 

menjahit yang benar dapat mempengaruhi kualitas dari hasil (produk) 

busana, disamping pola yang baik dan ukuran yang tepat serta desain yang 

bagus semua merupakan suatu kesatuan dari proses pembuatan busana, 

salah satu diantaranya tidak benar maka tidak akan tercapai produk yang 

berkualitas baik. Untuk membuat suatu busana agar mendapatkan hasil yang 

optimal, teknik yang dipakai harus disesuaikan dengan desain busana dan 

juga disesuaikan dengan bahan dasar (pabrik) yang dipakai. Berikut teknik 

menjahit busana yang perlu disesuaikan dengan desain agar kita dapat 

memilih dan menerapkan teknik yang tepat dan sesuai dengan busana yang 

akan dibuat (Ernawati, 2008: 101). 
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a. Teknik Jahitan 

1) Adi Busana 

Couture dalam bahasa Perancis mempunyai arti menjahit atau 

sulam menyulam. Pada dunia fashion haute couture biasa disebut 

dengan adi busana. Haute couture adalah suatu pengerjaan busana 

dengan membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan 

biaya yang cukup mahal (Goet Poespo, 2009: 155). 

2) Tailoring 

Tailoring adalah suatu metode menjahit busana yang hasilnya akan 

lebih kuat daripada menjahit secara tradisional. Tailoring biasanya 

diterapkan pada jahitan untuk mantel (coat), jas (jacket) dan blazer. 

Tailoring dapat juga ditunjukan dalam gaya mode busana pria (man 

tailored) dengan detail-detail kaku, bahan-bahan maskulin, gaya 

setelan jas pria (men’s suit). Tailoring juga bisa diterapkan pada 

jahitan rok (skirt), gaun (dress) bahkan celana (pants), semua bisa 

dikerjakan dengan menggunakan metode tailoring. Bentuk pada 

busana tailored merupakan hal yang membedakan dengan bentuk 

busana non tailored. Bahan pembentuk pada busana selain kelihatan 

baik, busana tersebut juga akan tahan lebih lama pemakaiannya 

dibandingkan tanpa bahan pembentuk sama sekali (Goet Poespo, 

2009: 7-23). 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga menggunakan teknik  jahit adibusana, karena menghasilkan 

hasil jahitan yang bermutu serta membuthkan waktu yang cukup lama 

dan menggunakan biaya yang cukup mahal. 

Ada beberapa macam teknik dalam penjahitan busana, yaitu:  

a. Teknologi Penyambungan (Kampuh) 

Kampuh adalah kelebihan jahitan atau tambahan jahitan untuk 

menghubungkan dua bagian dari busana yang dijahit (Nanie Asri Yuliati, 

1993). Sedangkan menurut Soekarno (2000: 138), kampuh adalah jahitan 

yang terdiri dari satu bagian atau lebih dari pakaian. Berdasarkan 
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pendapat tersebut dapat dikaji bahwa kampuh adalah tambahan jahitan 

yang terdiri satu bagian atau lebih yang berfungsi untuk menghubungkan 

dua bagian dari dua busana yang dijahit.  

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga kampuh yang digunakan yaitu kampuh buka dan kampuh tutup, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Kampuh Buka 

Kampuh buka adalah kampuh yang dibuat dengan cara memadukan 

bagian baik dua lembar kain lalu dijahit dan bagian tepinya disetik 

kecil, disoom atau dapat pula dirompok pada tepi kampuhnya 

tergantung jenis bahanya (M.H Wancik, 1992). 

Macam-macam kampuh menurut Nanie Asri Yuliati, (1993) yaitu: 

a) Kampuh buka diselesaikan dengan obras 

b) Kampuh buka diselesaikan dengan cara dijahit tepi 

c) Kampuh buka diselesaikan dengan cara dirompok 

d) Kampuh buka diselesaikan dengan gunting zig zag 

e) Kampuh buka diselesaikan dengan tusuk balut 

f) Kampuh buka diselesaikan dengan tusuk feston 

2) Kampuh Tutup 

Kampuh tutup adalah kampuh yang kelebihan jahitan dari dua 

bagian kain tidak terbuka, melaikan dijadikan satu. 

Macam-macam kampuh tutup menurut M. H. Wancik (1992), yaitu: 

a) Kampuh balik 

Kampuh balik adalah kampuh yang dibuat dengan memadukan 

bagian buruk dua lembar kain lalu dijahit pinggir sekali kira-kira 5 

milimeter kemudian dibalik dan ditindas selebar 7 milimeter. 

b) Kampuh pipih 

Kampuh pipih adalah kampuh yang dibuat dengan cara melipat 

pinggiran 2 lembar kain, pinggir kain 1 dikelim hingga menutupi 

pinggiran yang lain dan dijahit tindas, kemudian sisa  kain keliman 

direbahkan menutup lagi keliman yang bertiras yang telah dijahit, 
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lalu dijahit tindas lagi hingga jahitan tindasnya kelihatan dua, tetapi 

disisi yang lainnya hanya terlihat satu tindasan. 

c) Kampuh perancis 

Kampuh perancis adalah kampuh yang dibuat dengan cara 

melipat pinggiran kain sekaligus menutup dua, lalu dijahit tindas 1 

kali dengan hasil jadi kampuh adalah 7 – 8 milimeter. 

d) Kampuh sarung 

Kampuh sarung adalah kampuh yang dibuat dengan cara melipat 

pinggiran kain 1 lalu dijahit tindas diatas pinggiran kain 2, 

kemudian pinggiran kain 2 yang masih bertiras dikelim lalu dijahit 

tindas, jadi kedua pinggiran kain terlihat 2 tindasan jahitan. 

b. Teknologi Interfacing 

Interfacing adalah bahan yang dipergunakan untuk memberikan 

bentuk nampak rapi (Sicilia Sawitra, 1997: 21). Bagian yang perlu diberi 

interfacing adalah bagian kerah, lapel kerah, punggung, dan lidah tengah 

muka interfacing dengan perekat dan tanpa perekat. 

c. Teknologi Facing 

Lapisan singkap (facing) dipergunakan pada penyelesaian pinggiran 

kasar/tiras. Lapisan singkap bisa dipotong baik pada lajur benang yang 

sama dengan bagian yang harus dilapisi atau dengan bahan berlajur 

benang serong (Goet Poespo, 2005: 68). 

Bahan yang digunakan untuk facing menurut Nanie Asri Yulianti 

(1993) adalah sewarna dengan bahan pokok. Berbeda warnanya dengan 

bahan busana, perlu diingat kombinasi warna harus sesuai dengan 

busananya. 

d. Teknologi Interlining 

Interlining merupakan potongan bahan pembentuk yang dipotong 

serupa dari bagian sebuah desain dan dipergunakan di antara suatu bahan 

pelapis dan bagian dari desain, yang dikonstruksikan terpisah dan 

digabungkan dengan tusuk flanel (catch stitch) pada lapian facing 

pakaian sebelum dijahit ke dalam. Interlining adalah pakaian yang 
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dilapisi, dipasang jika diperlukan terutama pada musim dingin di negara-

negara Eropa. Gunanya untuk memberikan panas tambahan. Bahan yang 

digunakan adalah bahan yang berbulu (Sicilia Sawitri, 1997). Menurut 

Goet Poespo (2005: 10), “interlining (bahan pelapis antara) adalah bahan 

yang cocok/pantas diletakkan di antara pakaian dan bahan pelapis dalam 

(furing/lining) untuk menambah kehangatan dan bentuk”. 

e. Teknologi Lining 

Lining merupakan bahan pelapis berupa kain yang melapisi bahan 

utama sebagaian maupun seluruhnya (Ernawati, 2008: 182). Bahan lining 

sering juga disebut dengan furing. Bahan lining yang sering dipakai 

diantaranya yaitu kain ero, abutai, saten, asahai, dan lain sebagainya. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan lining yaitu: 

1) Tahan lama sesuai dengan bahan pokok 

2) Tidak tembus terang 

3) Tidak luntur dan menyusut 

4) Tahan obat dalam proses dry cleaning 

5) Warna cocok atau harmonis dengan bahan pokok 

6) Kesempatan pemakaian busana 

Apabila dalam pengerjaan suatu busana memperhatikan hal-hal 

tersebut maka hasil yang didapat akan maksimal. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta 

Gangga menggunakan lining yaitu kain ero. Semua lining disesuaikan 

dengan warna bahan utama. 

f.   Teknologi Pengepresan 

Menurut Sacilia Sawitri (1997), pengepresan merupakan suatu cara 

agar kampuh-kampuh terlihat lebih rapi dan pipih. Pengepresan 

dilakukan setiap kali selesai menjahit dengan menggunakan setrika 

dengan suhu yang sesuai dengan bahannya. Ada tiga tingkatan dalam 

proses penyetrikaan atau pengepresan yaitu: sebelum pemotongan, 

sebelum penjahitan yang disebut under pressing. Kunci utama untuk 

memperoleh suatu “penampilan ahli” adalah menyetrika bahan setiap 
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mulai menjahit kemudian disetrika lagi bilamana sudah selesai dijahit 

(Goet Poespo, 2005: 21). 

Untuk mendapatkan hasil yang sempurna pada busana harus dilakukan 

pengepresan berulang-ulang. Cara mengepres disini adalah dengan 

penyetrikaan. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengepresan 

antara lain : papan pres (papan setrika), papan lengan, bantalan tailor 

(tailor’s ham), kain pelapis pengepresan, setrika uap minimal 1100 watt, 

roll untuk kampuh atau seam roll (Sicilia Sawitri, 1997 : 70-72). 

Langkah-langkah pengepresan menurut W.H Wanchik (2000), yaitu 

sebagai berikut : 

1) Sebelum menyetrika, perhatikan dulu jenis kain apakah tahan panas 

atau tidak. 

2) Pada saat menyetrika, sebaiknya dilapisi dengan kain katun atau kain 

keras agar tidak mengkilap atau meninggalkan bekas (belang). Untuk 

hasil yang lebih baik, basahilah dengan air pada bagian yang akan 

disetrika. 

3) Pada saat menyetrika bagian yang cembung, masukkan bantalan kayu 

dibawahnya agar bagian tersebut menjadi licin menurut bentuknya. 

Untuk bagian yang cekung, gunakan bagian ujung setrika untuk 

mengepres. 

Pengepresan sangat berpengaruh terhadap penampilan busana, dengan 

pengepresan yang baik maka hasil jahitan suatu busana akan terlihat 

lebih rapi dan jatuhnya bagus. Oleh sebab itu, tiap proses menjahit, 

sebaiknya kampuh dipress dengan rapi. 

5. Hiasan Busana 

Hiasan buasana adalah segala sesuatu yang dihiaskan pada busana agar 

busana tersebut memiliki nilai yang tinggi terutama nilai keindahanya. 

Hiasan sebagai pelengkap busana semakin bervariasi sehingga pemilihannya 

pun semakin beragam. Hiasan busana adalah bagian-bagian dalam bentuk 

struktur yang tujuannya untuk mempertinggi keindahan desain strukturnya 

(Chodiyah dan Wisri A. Mamdy, 1982: 4). Hiasan busana berfungsi untuk 
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memperindah sehingga menambah nilai atau mutu suatu busana. Diperlukan 

ketelitian dan kecermatan didalam memilih dan memasangnya. Penggunaan 

hiasan busana yang tepat, dapat meningatkan keharmonisan penampilan 

busana secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dicapai dengan memilih 

desain yang tepat serta macam hiasan yang sesuai. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hiasan busana 

selain berfungsi untuk memperindah juga dapat berfungsi untuk menambah 

nilai atau mutu suatu busana. 

Pada karya busana pesta malam dengan sumber ide Taman Tirta Gangga 

menggunakan teknik bordir yang diaplikasikan dengan hiasan hallon cut 

pada sekeliling pinggiran bordiran ornamen. 

 

F. Pergelaran Busana 

Pergelaran busana yang dibahas ini adalah pergelaran yang akan digunakan 

untuk menampilkan hasil karya busana yang diciptakan. Berikut ini akan 

dijelaskan hal-hal yang mengenai pergelaran tersebut sebagai berikut: 

1. Pengertian Pergelaran Busana 

Pagelaran busana adalah pameran mode busana yang asalnya adalah 

ingin memamerkan ide-ide hasil rancangan para perancang mode busana 

(Sri Widarwati, 1996: 45). Peragaan busana menurut Poppy Darsono 

merupakan ajang untuk memperkenalkan produk baru berupa busana dan 

pelengkap busana. Peragaan busana adalah parade busana yang dikenakan 

oleh model hidup atau peragawati (Sicilia Sawitri, 1985: 12). 

Dari penjelasan diatas dapat dikaji bahwa pergelaran busana merupakan 

proses penampilan sebuah karya busana dari seorang desainer ataupun yang 

mengeluti dibidang fashion yang bertujuan untuk memamerkan atau 

mempromosikan karyanya kepada khalayak umum atau masyarakat. 

2. Tujuan Pergelaran Busana 

Penyelenggaraan gelar busana mempunyai tujuan-tujuan tertentu 

diantaranya: 
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a. Mempromosikan hasil karya busana dari seorang desainer untuk 

diperagakan oleh seorang peragawati. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

c. Sebagai sarana hiburan dalam acara selingan suatu pesta atau pertemuan. 

d. Sebagai sarana promosi hasil karya desainer ataupun produk tertentu dari 

industri atau perusahaan. 

Manfaat yang bisa didapat dari mengadakan peragaan busana menurut  

Sri Widarwatti, 1995: 45) antara lain : 

a. Sebagai wahana belajar keorganisasian dalam bentuk kepanitian 

pergelaran busana. 

b. Melahirkan dessainer-desainer muda yang profesional di bidangnya. 

c. Memperkenalkan sebuah hasil karya perancang busana kepada 

masyarakat. 

Dalam penyelenggaraan gelar busana dapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu: 

a. Program Non Sponsor 

Gelar busana dengan Program Non Sponsor adalah penyelenggaraan 

Gelar Busana dilakukan oleh pihak penyelenggara tanpa kerjasama 

dengan pihak lain. Kelebihannya adalah pihak peyelenggara tidak terikat 

oleh pihak manapun sehingga penyelenggara dapat menentukan segala 

sesuatunya dengan bebas. 

b. Program Sponsor 

Gelar Busana dengan Program Sponsor adalah penyelenggara gelar 

busana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan pihak sponsor, 

baik sponsor tunggal maupun sponsor bersama. 

Kelebihan gelar busana ini adalah pihak sponsor dapat ikut serta 

membantu dalam hal biaya penyelenggara gelar busana, dan 

mendapatkan kontrak prestasi. Sedangkan pihak penyelenggara 
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mendapatkan dana tambahan atau menerima segala bentuk bantuan yang 

diberikan oleh pihak sponsor. 

3. Tata Panggung 

Menurut Corinth, di buku yang disusun How To Put Showmanship into 

the Fashion Show (1970: 7) menyatakan ukuran panggung bervariasi baik 

dalam ukuran maupun tinggi ketika memutuskan pada jenis panggung yang 

digunakan, perencanaan pertunjukan harus memperhatikan dua point yaitu: 

a. Waktu bagi model untuk masuk ke area pertunjukan dari ruang ganti 

hingga pergantian tempat. 

b. Tinggi, ukuran dan bentuk yang berkaitan dengan ruang dan visibilitas 

penonton. 

“Pengertian dari panggung adalah tempat pertunjukan. Persyaratan 

tempat pada umumnya berbentuk suatu ruangan yang datar, terang dan 

mudah dilihat dari tempat penonton. Panggung merupakan suatu ruang yang 

secara mendasar merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan dari 

sebuah pagelaran. Jenis dan tempat pagelaran merupakan salah satu hal 

penting” (Soegeng Toekiyo, 990: 240). 

Berdasarkan pegertian diatas dapat dikaji bahwa panggung adalah tempat 

dalam dunia pagelaran atau tempat untuk mempertunjukkan sesuatu kepada 

penonton. 

4. Lighting 

Didalam pagelaran dan penataan panggung hal yang sangat penting dan 

harus diperhatiakan yaitu penerangan atau tata cahaya (lighting), pengertian 

lighting atau tata cahaya yaitu unsur atau tata artistik yang paling penting 

didalam pagelaran busana, tanpa adanyaa cahaya maka penonton tidak dapat 

menyaksikan apa-apa. Dalam penataan lampu panggung perlu diperhatiakan 

beberapa masalah, yaitu: masalah fisikal dan masalah mekanikal dan 

masalah artistik. Masalah fisikal dan mekanikal adalah masalah yang 

berkaitan dengan teknik pemasangan dan oprasional lampu yaitu lighting 

unit yang digunakan dan peletakan alat-alat tersebut. 
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Fungsi lighting menurut Murgiyanto (1983: 89) tata cahaya atau lighting 

memiliki fungsi antara lain yaitu sebagai: 

a. Penerang yaitu dalam pagelaran tata lighting memberikan penerangan 

secara menyeluruh dari area pagelaran maupun hanya memberi tekanan 

cahaya dan tidak secara menyeluruh yang disesuaikan secara dramatik. 

b. Penciptaan suasana hati atau jiwa yaitu dengan pengaturan cahaya 

diharapkan dapat menciptakan  suasana termasuk ada perasaan atau efek 

kejiwaan yang diciptaka oleh model. 

c. Penguatan adegan yaitu menggunakan komposisi dengan cahaya sama 

dengan menggunakan cahaya sebagai elemen rancangan. 

d. Kualitas pencahayaan yaitu kualitas cahaya menjadi beberapa bagian 

penting dalam perencanaan tata cahaya, agar seluruh area pagelaran 

dapat tersorot dengan baik. 

e. Efek khusus dalam pementasan yaitu intensitas cahaya dapat diatur 

kekuatannya dapat memberikan nuansa tersendiri sesuai dengan tema 

pagelaran. 

5. Tahapan Pergelaran Busana 

Menurut Arifah A. Riyanto (2003) gelar busana merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh desainer atau pengusaha untuk mempromosikan atau 

menunjukkan hasil produksinya kepada masyarakat. 

a. Persiapan  

1) Pembentukan Kepanitiaan 

Dalam menyelenggarakan pagelaran busana diperlukan suatu 

organisasi. Organisasi ini dapat diartikan dalam arti statis dan arti 

dinamis. Dalam arti statis organisasi dapat diartikan sebagai wadah, 

sedangkan dalam arti dinamis organisasi dipandang sebagai suatu 

sistem atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk 

merumuskan tujuan, mengadakan pembagian kerja ke dalam, 

melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing 

organisasi yang menjadi bawahannya (Ibnu Syamsi, 984). Menurut 

Ari Adriati Kamil (1996) panitia gelar busana terdiri dari ketua 



52 

 

 

panitia, wakil ketua, sekertaris dan humas, bendahara, announcer, 

perlengkapan, penanggung jawab peragawati dan tata rias. 

2) Menentukan Tema 

Penentuan tema bisa didasarkan pada jenis peristiwa monumental 

seperti, ulang tahun sekolah, perpisahan sekolah, dan lain sebagainya. 

Karena tema adalah ide dasar pokok pagelaran, maka setidaknya 

sebelum mengadakan pagelaran, perlu adanya analisa latar belakang 

terjadinya peristiwa yang dapat diangkat menjadi tema dengan 

persyaratan sebagai berikut : 

a) Aktual 

b) Singkat dan Jelas 

c) Waktunya Terbatas 

3) Menentkan Waktu dan Tempat 

Dalam menentukan waktu pagelaran sebaiknya ditentukan pada 

hari libur dimana peluang seseorang untuk menghadiri acara tersebut 

terbuka lebar. Sedangkan dalam memilih tempat pagelaran sebaiknya 

ditentukan sebuah tempat yang strategis dan kapasitas ruangannya 

disesuaikan dengan tamu yang akan hadir. 

4) Menentukan Anggaran  

Setiap pergelaran busana mempunyai kebutuhan yang harus dibeli 

ataupun disewa untuk memudahkan jalannya pergelaran, oleh karena 

itu dibuatlah perecanaan anggaran. Perencanaan anggaran dibuat 

bertujuan agar dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. 

b. Pelaksanaan  

a) Persiapan pengisi acara 

b) Persiapan perlengkapan 

c) Kesiapan keamanan 

d) Kesiapan crew 

c. Evaluasi  

Hasil evaluasi bertujuan untk menilai gelar busana secara keseluruhan, 

sehingga ada perbaikan untuk acara selanjutnya (Sri Ardiati Kamil, 1996) 


