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BAB III 

KONSEP PENCIPTAAN KARYA DAN PERGELARAN BUSANA 

 

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai konsep dalam 

penciptaan karya dan pergelaran busana yang terdiri dari; a) konsep 

penciptaan desain, b) konsep pembuatan busana, dan c) konsep 

penyelenggaraan pergelaran busana. Berikut akan dijelaskan secara rinci, di 

antaranya: 

A. Konsep Penciptaan Desain 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Mencipta desain 

suatu busana meliputi tema, trend, sumber ide, unsur dan prinsip desain. 

Maka dari hal tersebut, berikut akan dijelaskankan penerapan konsep-

konsep dalam membuat desain busana, di ataranya: 

1. Penerapan Konsep Tema dalam Penciptaan Desain 

Tema besar yang diangkat dalam pergelaran busana kali ini 

adalah mengenai heritage atau warisan leluhur budaya indonesia, 

dengan mengusung judul “TROMGINE”. Merupakan sebuah 

singkatan dari The Rule of Millenial Generation in Natural 

Environtment. Yang mempunyai makna peranan generasi milenial 

dalam lingkungan alam. Dimana, 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. 
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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. 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. 

Busana yang akan dipakai akan memberikan kesan kaum milenial 

yang modern, cuek dan serba digital. Dengan menampilkan karakter 

pemakai yang maskulin, feminin dengan berbagai siluet yang 

digunakan. 

Alasan pengangkatan tema kali ini adalah selain ingin 

memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat luas juga kita 

sebagai generasi penerus tidak boleh bersifat apatis dan mulai 

melupakan warisan-warisan budaya maupun alam yang telah 

ditinggalkan. Dengan adanya search and research dari berbagai 

sumber dari internet mengenai warisan yang ada di Indonesia, lalu 

memilih salah satu diantaranya untuk dijadikan sumber ide, kemudian 

fokus pada salah satu objek tersebut untuk menggali lebih banyak 

informasi secara mendalam. Hal ini secara tidak langsung, akan 

menambah pengetahuan kita mengenai warisan budaya atau alam 

Indonesia. Maka dari hal tersebut, akan menjadi bentuk kecil dari 

action kita sebagai warga negara Indonesia yang peduli akan rasa 

nasionalisme bangsa. 

Penerapan tema TROMGINE pada busana yang akan dibuat adalah 

pada bagian rok terinspirasi dari tekstur tanah lot yang tidak 

beraturan dan blouse terinspirasi dari langit senja sore hari di tanah 

lot. Bahan utama yang akan digunakan yaitu kain katun yang dicelup 

dengan pewarna Remasol. Menghasilkan warna atau motif kain yang 
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tidak beraturan terinspirasi dari tekstur tanah lot dan juga  

melambangkan bentuk kerusakan dari sebuah teknologi. Disisi lain, 

juga akan menghasilkan warna dengan gradasi yang identik dengan 

langit senja di tanah lot. Dari hal tersebut, akan menjadi relasi antara 

tema, trend dan sumber ide yang diambil menjadi lebih 

berkesinambungan. Yaitu pada perpaduan antara herritage dan juga 

teknologi dari tema, trend, sumber ide yang diambil. Busana yang 

dibuat akan memberikan kesan feminin, anggun dan juga modern 

kepada si pemakai. Dengan siluet A dan unsur garis horisontal pada 

bagian rok, akan sangat cocok digunakan untuk wanita yang 

berbadan kurus. 

2. Penerapan Konsep Trend Dalam Penciptaan Desain 

 

Gambar 14. Trend Fashion Glitch 

Trend fashion yang akan diterapkan yaitu menggunakan Trend 

Forecasting 2019/2020 yang telah dibuat oleh BEKRAF bertajuk 

Singularity dengan tema Cortex dan sub tema Glitch (sebuah bentuk 

kerusakan yang ada pada teknologi, dengan kata kunci noise, grainy, 

irregularity, crooked, almost abstract, ombre. 
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Busana ini memiliki tekstur atau motif kain yang rusak, bengkok,  

tidak beraturan. Sehigga akan mewakilkan dari bentuk kerusakan 

yang ada pada suatu teknologi. Hal ini akan diterapkan pada motif 

kain busana pesta sore dengan sumber ide Tanah Lot. Mewakili kata 

kunci dari irregularity. Disisi lain, penerapan warna gradasi juga 

akan di terapkan pada busana ini, yaitu mewakili kata kunci ombre. 

Palet warna yang digunakan pada sub tema kali ini yaitu 

menggunakan warna-warna dingin seperti ungu muda, ungu kebiruan, 

biru muda, dan merah muda. 

3. Penerapan Konsep Sumber Ide dalam Penciptaan 

 

 

 

 

  

 

Gambar 15. Tekstur Tanah Lot 

Sumber: https://pin.it/jsaf7c5fw5dyi6 

Sumber ide yang diaplikasikan pada busana merupakan 

kearifan lokal dan juga peninggalan warisan alam dari nenek 

moyang, sebagai tempat peribadatan dari masyarakat Bali yaitu 

Tanah Lot. Tekstur Tanah Lot yang tidak beraturan, menjadi salah 

satu inspirasi pada pembuatan desain busana kali ini. Tekstur tersebut 

akan diaplikasikan pada bagian rok dan peplum busana. disisi lain, 

keindahan langit senja di Tanah Lot juga menjadi inspirasi yang akan 

diletakkan pada bagian blus, menggunakan berbagai macam warna 

yang bergradasi. Bahan utama yang akan dipakai, dibuat 

menggunakan metode pewarnaan kain dengan Remasol. 
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4. Penerapan Konsep Unsur Desain dalam Penciptaan 

a. Garis 

Penerapan unsur garis pada desain menggunakan garis 

lurus diaplikasikan pada Rok Pias 6 dengan belahan, peplum dan 

juga garis lengkung yang ada pada potongan tengah muka busana. 

hal ini akan membuat pemakai berkesan tegas, pasti, feminin dan 

juga luwes. 

b. Arah  

Unsur arah yang akan diterapkan pada desain kali ini 

adalah horisontal, lengkung dan juga diagonal. Garis horisontal 

akan memberikan efek melebarkan pemakai, dengan maksud agar 

pemakai sedikit lebih berisi dengan bentuk badan yang kurus. 

Arah garis ini akan diletakkan pada bagian Rok Pias 6 dengan 

belahan. Sedangkan garis lengkung akan diletakkan pada 

potongan bagian tengah muka busana dengan aplikasi patch work, 

dan terakhir yaitu garis diagonal mengarah keatas yang akan 

membuat variasi atau permainan garis diterapkan pada bagian 

peplum bagian atas busana. 

c. Bentuk  

Menurut sifatnya bentuk terbagi menjadi 2 macam yaitu 

bentuk geometris dan bentuk bebas. Dimana dari hal tersebut 

pengaplikasian unsur ini pada busana pesta sore dengan sumber ide 

Tanah Lot. Baik dalam bentuk geometris atau bebas tidak ada yang 

akan digunakan. 

d. Tekstur 

Dalam pengaplikasian busana dengan sumber ide Tanah 

Lot, penulis akan menggunakan sifat tekstur semu yang 

diaplikasikan pada bagian Rok Pias 6 dengan belahan dan 

peplum. Di mana jika dilihat dari luar, kain akan memberikan 

kesan kasar dan tidak beraturan, terinspirasi dari tekstur Tanah 
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Lot. Tetapi ketika diraba kain ini akan terasa lebih halus. Tekstur 

lain yang digunakan yaitu tekstur tembus pandang menggunakan 

kain Tulle yang digunakan pada bagian rok kerut. 

e. Ukuran 

Ukuran yang akan digunakan penulis untuk desain busana 

kali ini adalah menggunakan ukuran rok knee dan juga rok maxi, 

yang akan disusun menjadi dua buah rok. Satu Rok Pias 6 dengan 

belahan dari bahan katun, dan rok kerut dari bahan Tulle.  

f. Nilai Gelap Terang 

Nilai gelap terang yang ada pada busana adalah warna 

terang dan juga gelap. Beberapa warna terang seperti ungu muda, 

biru muda, merah muda atau pink, berada di bagian atas gaun 

kemudian turun warna menjadi semakin gelap pada bagian 

peplum dan Rok Pias 6 dengan belahan, kemudian warna terang 

akan terulang lagi pada bagian rok kerut bagian dalam. Sehingga 

hal ini akan terjadi adanya pengulangan ritme atau irama. Yang 

akan menciptakan kombinasi warna yang serasi. 

g. Warna 

Warna yang diaplikasikan pada desain busana adalah 

menggunakan palet warna dingin seperti biru muda, ungu muda, 

ungu kebiruan dan merah muda. Diambil dari warna-warna senja 

di sore menjelang malam hari. Warna yang lebih cerah akan 

diletakan pada bagian atasan busana atau blus dan turunan warna 

yang lebih gelap, menandakan sore semakin gelap, matahari 

semakin tenggelam. Akan diaplikasikan pada bagian pelum dan 

juga Rok Pias 6 dengan belahan.  

5. Penerapan Konsep Prinsip Desain dalam Penciptaan 

a. Keselarasan 

Prinsip keselarasan pada busana diaplikasikan pada 

garis lurus, yaitu horisontal dan diagonal. Garis-garis tersebut 

nampak berbeda tetapi menimbulkan persaan selaras 
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dikarenakan bentuk garis yang sama dengan permainan variasi 

garis yang membuat busana tidak terlihat monoton. Begitupun 

dengan palet warna yang dipilih. Yaitu menggunakan beberapa 

warna yang berbeda tetapi memiliki kesatuan dan keselarasan 

dari segi gelap terangnya warna dan pengulangan warna pada 

setiap bagian busana. 

b. Proporsi 

Proporsi atau perbandingan digunakan untuk 

menampakkan lebih besar atau lebih kecil dan memberi kesan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya yaitu busana 

dengan pemakainya. Prinsip ini diterapkan mulai dari atas 

sampai dengan bawah busana. yaitu dengan 

mempertimbangkan besar, kecil, panjang, pendek atau jarak 

antara blus berpeplum, Rok Pias 6 dengan belahan dan rok 

kerut. Serta juga mempertimbangkan tingkatan atau susunan 

rok, jumlah, ukuran busana dengan pemakai. 

c. Keseimbangan 

Pada kali ini, penulis menerapkan prinsip keseimbangan 

formal pada busana yang akan diciptakan, yaitu bentuk suatu 

busana yang mempunyai keseimbangan antara kanan, kiri, 

depan dan belakang  dengan jarak yang sama pada bagian 

lengan, peplum, Rok Pias 6 dengan belahan dan rok kerut. 

Hanya saja dalam pemilihan warna antara lengan kanan dan 

kiri dibuat berbeda, tetapi tetap menimbulkan kesan seimbang. 

d. Irama 

Dalam sebuah irama, ada 4 macam cara atau teknik untuk 

dapat menghasilkan suatu irama tersebut, diantaranya seperti 

dari segi pengulangan, radiasi, peralihan ukuran, dan 

pertentangan. Dari hal tersebut, Pada desain kali ini penulis 

akan menerapkan teknik pengulangan pada segi warna busana 

dan hiasan seperti manik-manik, batu-batuan, dan mutiara. 
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Pengulangan warna akan diterapkan pada bagian kerah, serip, 

belt, peplum, Rok Pias 6 dengan belahan, dan rok dalam. 

Sedangkan manik-manik, batu-batuan, dan mutiara akan di 

sebar dan disusun pada bagian-bagian tertentu seperti pada 

kerah, garis potongan yang ada pada bagian tengah muka, serta 

roncean yang ada pada lengan, dengan mempertimbangkan 

keseimbangan dan irama yang pantas untuk dilihat. 

e. Pusat Perhatian  

Pusat perhatian atau point of interest pada busana yang 

penulis buat adalah pada bagian patch work yang dijahit 

dengan setengah lingkaran. Bentuk ini ada pada tengah muka 

busana. Yaitu menggunakan lukisan akrilik dengan 

pemandangan Tanah Lot di sore hari. 

  



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Penerapan konsep tema, trend, sumber ide, unsur dan prinsip desain 

pada penciptaan desain busana dengan sumber ide Tanah Lot. 
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Gambar 17. Penerapan konsep tema, trend, sumber ide, unsur dan prinsip desain 

pada penciptaan desain busana dengan sumber ide Tanah Lot. 
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B. Konsep Pembuatan Busana 

Konsep adalah suatu representasi abstrak dan umum yang bertujuan 

untuk menjelaskan suatu gagasan, benda atau peristiwa. Sedangkan 

konsep pembuatan busana disini adalah suatu representasi umum yang 

akan menjelaskan mengenai busana terkhusus busana kesempatan pesta 

sore, Yaitu seperti bahan busana yang digunakan, pola busana, teknologi 

apa saja yang digunakan dalam pembuatan, serta material dan desain 

hiasan busana. berikut akan dijelaskan secara rinci, mengenai konsep 

pembuatan busana tersebut, diantaranya: 

1. Busana Pesta 

Busana yang akan dibuat adalah busana pesta sore, dimana busana 

ini digunakan pada pesta di sore menjelang malam hari. Dengan 

warna yang tidak begitu cerah, tetapi juga tidak begitu gelap. 

Begitupun dengan detail atau hiasan busana. tidak terlalu glamour 

atau gemerlap tetapi juga tidak terlalu redup. Busana ini akan 

dikenakan untuk wanita dewasa awal yaitu umur 19 – 27 tahun. Gaya 

busana yang digunakan adalah gaya feminin dengan pemilihan 

kombinasi warna yang serasi. Akan lebih cocok digunakan untuk 

badan seseorang yang mempunyai kulit putih dan juga kurus. 

2. Bahan Busana 

Bahan-bahan yang akan digunakan pada desain kali ini adalah 

menggunakan kain katun yang dilapisi dengan tricot dan kain Tulle. 

Alasan menggunakan bahan katun adalah agar saat pewarnaan kain, 

hasil warna yang akan dihasilkan menjadi lebih maksimal, karena 

sifat katun dapat menyerap warna dengan baik. Sedangkan Tulle yang 

diaplikasikan pada rok dengan tujuan agar si pemakai nampak lebih 

anggun ketika memakai busana ini. 

3. Pola Busana 

Dalam pembuatan pola busana, penulis akan menggunakan metode 

pembuatan pola kontruksi, yaitu teknik membuat pola dengan media 

kertas, alat tulis, dibuat berdasarkan ukuran badan seseorang atau 
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ukuran standar yang ada. Dengan menggunakan sistem pola Soen. 

Alasan menggunakan metode pola kontruksi adalah karena hasil pola 

kontruksi akan lebih sesuai dengan bentuk badan seseorang, besar 

kecil lipit kupnat lebih sesuai dengan besar kecilnya bentuk buah 

dada seseorang, dan perbandingan bagian-bagian dari model lebih 

sesuai dengan besar kecilnya bentuk badan si pemakai. 

4. Teknologi Busana 

Teknologi busana adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

bagaimana cara untuk membuat atau mencipta suatu busana seperti 

teknologi penyambungan busana, teknologi interfacing, teknologi 

lining, teknologi pengepresan, dan hiasan busana. Berikut 

diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Teknologi Penyambungan 

Kampuh yang digunakan adalah kampuh buka, dengan 

finishing kampuh yang dibiarkan. Hal ini mempertimbangkan 

karena pemakaian furing lekat, sehingga kampuh tidak akan 

terlihat dari luar karena ditutup dengan jahitan furing. Kampuh 

yang dibutuhkan adalah 3-4 cm pada bagian-bagian lurus, 1,5-2 

cm untuk kampuh pada bagian lengkung atau lingkaran seperti 

kerung lengan dan leher. 

b. Teknologi Interfacing 

Pelapis bahan utama yang digunakan adalah kain tricot, 

yang akan ditempel pada seluruh pola badan dan juga rok bagian 

luar. Hal ini mempertimbangkan karena bahan yang digunakan 

terlalu tipis dan juga agar hasil busana sesuai dengan desain, yaitu 

agar kain tidak jatuh karena terlalu lemas. Pada bagian kerah dan 

juga ban pinggang rok akan menggunakan pelapis kain keras, 

serip yang ada pada bagian lengan akan menggunakan pelapis 

visilin. 
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c. Teknologi Lining 

Teknologi lining yang akan digunakan adalah furing lekat. 

Akan diterapkan pada semua bagian seperti blus berpeplum, Rok 

Pias 6 dengan belahan dan juga lengan. 

d. Teknologi pengepresan 

Untuk menghasilkan busana yang rapih serta licin maka 

dibutuhkan pressing pada setiap tahap dalam menjahit. Bagian 

busana yang akan di-pressing adalah kampuh, bagian cembung 

seperti lengan serta bagian-bagian lain yang dirasa perlu untuk di-

pressing dengan menggunakan bantalan setrika pada bagian-bagian 

tertentu. Untuk menghindari kain mengkilat, akan menggunakan 

kain tambahan diatas bahan utama ketika pressing serta semprotan 

air atau pelicin setrika untuk menghindari kain menjadi gosong. 

e. Hiasan Busana 

Hiasan yang akan diaplikasikan pada busana adalah manik-manik 

pasir sebagai roncean yang akan disematkan pada sekeliling lengan 

dengan tata atur yang tidak beraturan, menganut tema yang diambil 

yaitu Glitch. Sedangkan pada bagian tengah muka. Akan 

menggunakan hiasan monte mutiara dengan mengikuti alur jahitan 

patch work  pada bagian setengah lingkaran. Sedangkan bagian 

potongan yang berserong menggunakan hiasan imitasi batuan 

permata dengan mutiara yang akan disusun sedemikian rupa. Untuk 

pengulangan ritme pada bagian kerah akan dicampur antara hiasan 

batu pecah dengan mutiara. 

C. Konsep Penyelenggaraan Pergelaran Busana 

Pergelaran busana ini diselenggarakan dalam rangka untuk 

memamerkan atau memperkenalkan busana baru karya mahasiswa 

Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana 2016, berdasarkan trend 

forcasting 2019/2020 kepada masyarakat luas. Dengan mengusung tema 

heritage dengan judul acara yaitu. Menghadirkan 111 desainer muda 

dengan maha karya yang telah diciptakan untuk ditampilkan dipanggung 
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acara. Pergelaran ini akan dilaksanakan di Auditorium Univesitas Negeri 

Yogyakarta pada tanggal 11 April 2019. 

Tata panggung akan dibuat dengan desain berbentuk huruf T. 

Merupakan lambang awalan kata TROMGINE. Gapura candi pada kiri 

dan kanan melambangkan warisan masyarakat Indonesia, sedangkan 

maskot utama yang ada pada tengah panggung yaitu wanita robot yang 

melambangkan gerakan milenial serta gambaran masa depan di mana 

robot memakai kacamata mengidentifikasikan bahwa pemikiran generasi 

milenial yang selalu maju kedepan tanpa melupakan herritage yang 

dituangkan lewat perkembangan dan kemajuan dunia.  Menggunakan 

lighting 16 buah moving beam, 8 disisi kiri panggung dan 8 disisi kanan 

panggung, 4 buah PAR LED yaitu pada sisi depan panggung, dan 8 buah 

Hologen Bohlam yang terletak di lantai 2 auditorium. Sound system 3000 

watt diantaranya Mixer, accessoris mixer, microphone, speaker, snake 

cable, stand mic, terminal panjang 3buah. 

  


