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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Busana umumnya adalah suatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak 

slalu sama untuk setiap orang, perubahan mode yang menyakut busana akan 

berubah dengan cepat dibandingkan dengan beberapa hal lain seperti budaya atau 

teknologi, berubah dari waktu ke waktu secara konstan, hingga ada saat nya trend 

yang lama akan muncul kembali dengan modifikasi. Trend berbusana 

sesungguhnya hanya berputar dengan modifikasi dan inovasi baru dan tetap pada 

fungsi nya. 

Busana / pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari luar, 

pakaian dibutuhkan untuk menutupi tubuh sehingga seseorang dapat terlihat sopan. 

Seiring dengan berkembangnya jaman fungsi pakaian menjadi semakin beragam. 

Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai alat pelindung tubuh manusia, tetapi juga 

sebagai alat untuk menambah rasa percaya diri bagi pemakainya, bahkan pakaian 

dapat berfungsi untuk menilai apakah seseorang tersebut termasuk fashionable atau 

tidak. Para pengusaha pada bidang ini berperan dalam penciptaan trend terbaru 

melalui proses produksinya. Dan kemampuan para konsumen untuk membeli 

busana terbaru merupakan komponen utama berhasilnya sebuah industri fashion, 

dengan begitu istilah out of fashion atau ketinggalan jaman dalam hal ini pun bisa 

dihindari. 

Busana terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan kesempatannya 

,seperti busana kerja,busana sekolah,busana santai,busana olahraga, busana khusus 
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dan busana pesta, Kemudian menurut Enny Zuhni Khayati (1998:3) busana pesta 

adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta baik pagi hari, siang hari dan 

malam hari. busana pesta disebut istimewa karena diproses dengan teknik 

pembuatan yang halus dan sangat rapi, desain yang dirancang khusus dari bahan 

yang berkhualitas tinggi dan mampu menimbulkan kesan mewah (Enny Zuhni 

Khayati, 1998:2), misalnya sutera, lace, dan sebagainya., Pemakaian busana pesta 

dalam setiap penampilan harus disesuaikan dengan jenis pesta dan tujuan 

pemakaian busana itu sendiri, serta material dan hiasan yang dengan harga  yang 

tinggi demi menambah kesan mewah dan exclusive.  

 Sebuah pergelaran Fashion Show Proyek Akhir mahasiswa Program Studi 

Teknik Busana 2016 dan Karya Inovasi Produk Fashion bagi mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Teknik Busana 2016. Mengangkat tema besar “Tromgine” yang 

merupakan akronim dari The Role of Millenial Generation in Natural Environment, 

diartikan sebagai peranan generasi millenial dalam lingkungan alam. 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 maksimal, 

optimis, dan mampu mengespresikan 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. 

 Karya-karya yang ditampilkan dalam pergelaran busana Tromgine 

merupakan perwujudan penggunaan teknologi sebagai wujud dan peran mahasiswa 
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dalam mempopulerkan warisan budaya yang ada di Indonesia dalam wujud sumber 

ide 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. Dengan pemilihan tema ini, diharap mampu menjadi salah satu kesempatan 

dalam mempopulerkan warisan Indonesia yang diwujudkan pada bidang fashion. 

 Dengan tema “Tromgine” Penulis memilih sumber ide Candi Mendut di 

mana merupakan salah satu candi bercorak Budha yang cukup populer di Indonesia. 

Candi Mendut berada di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Mendut, Kecamatan 

Mungkid, Kabupaten Magelang. Letaknya sekitar 38 km dari Kota Yogyakarta. 

Sejarawan terkenal bernama J.G. de Casparis memaparkan bahwa candi mendut 

dibangun pada masa kerajaan dinasti Syailendra di tahun 824 M. Hal ini 

berdasarkan isi dari Prasati Karangtengah per tahun 824 M. Di dalam prasasti 

tersebut disebutkan bahwa Raja Indra membangun sebuah bangunan suci dan 

menamainya Wenuwana/ venu vana mandira. Venu vana mandira diartikan oleh de 

Casparis sebagai Candi Mendut atau arti lain nya adalah candi yang berada di 

tengah hutan bambu. Dengan pemilihan candi mendut sebagai sumber ide, penulis 

berharap dapat mewujudkan sebuah karya inovasi fashion yang memiliki 

keunikannya sendiri untuk diwujudkan menjadi inspirasi busana pesta malam. 

 Pembuatan busana dengan sumber ide Candi Mendut ini pun disesuaikan 

dengan tren yang sedang berkembang saat ini yaitu Trend Forcasting 2019/2020 

dengan mengangkat tema besar yaitu Singularity, di mana di dalam nya 

mencangkup eksposure local dan internasional dari mempelajari fenomena-
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fenomena pada beragam budaya, bangsa, dan kelompok masyarakat; yang dimana 

menganalisa dari berbagai bidang keilmuan untuk melihat arah berkembangnya 

pola berfikir yang menjadi penyebab berubahnya tren. Trend Forcasting ini 

memiliki 4 tren utama yaitu Exubrant (Keceriaan optimisme), Neo Medieval 

(Romantisme abad pertengahan), Svarga (Keindahan spriritual), Cortex (Paradoks 

Kecerdasan Artifisial). Penulis mengambil tema Neo Medieval sebagai acuan untuk 

disesuaikan dengan pemilihan sumber ide Candi Mendut, 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”. Neo medieval mengusung unsur rommantisme abad pertengahan 

yang mencerminkan sikap khawatir akan kemungkinan di masa depan yang 

memicu timbulnya “benteng pertahanan”. Pandangan ini membangkitkan 

romantisme dalam sejarah, dimana tema abad pertengahan menyatu dengan 

kemajuan teknologi. Secara visual, tema ini memunculkan kesan gaya khas pejuang 

futuristic, kuat, tegas, dan elegan dengan palet warna yang netral dan membumi. 

Neo medieval memiliki beberapa sub tema yaitu Dystopian Fortress (benteng 

kegelapan), Armory (Pertahanan), Futuristic medieval (abad pertengahan 

futuristik).dan dari ketiga sub tema ini penulis memilih dystopian fortress sebagai 

acuan tambahan karena kesesuaian keyword dengan visualisasi Candi Mendut 

seperti berkarat,lusuh ,perjuangan, detail bernilai seni tinggi berpadu dengan blok-

blok batu,permukaan yang tampak berkarat,serta aksen aksen yang mengkilap dan 

dipoles sempurna menjadi sebuah busana dengan gaya abad pertengahan yang tetap 
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terlihat anggun. Pemilihan bahan tenun dengan corak nya yang menjadi intrepretasi 

arti candi mendut yaitu hutan bambu yang bersiluet memanjang, warna yang 

membumi seperti perpaduan beberapa jenis warna coklat dan hitam tampak begitu 

pas dengan tren tema utama yaitu Neo Medieval. Kesesuaian keyword dengan 

karakter pejuang, kuat dan tegas sangat tepat jika busana ini dikenakan wanita 

dewasa yang memiliki karakter tegas, percaya dir dan simple. 

B. Batasan Istilah 

1. Busana pesta malam 

Busana pesta malam adalah busana yang digunakan pada kesempatan pesta di 

waktu malam hari mulai dari waktu matahari terbenam hingga waktu akan tidur. 

Busana pesta adalah busana yang dibuat dari bahan dengan khualitas terbaik yang 

di tambah dengan hiasan-hiasan yang menarik sehingga semakin terlihat istimewa. 

2. Sumber ide Candi Mendut 

Candi Mendut yang merupakan salah satu candi bercorak Budha. Candi 

Mendut berada di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, 

Kabupaten Magelang. Bangunan ini terletak pada sebuah basement yang tinggi, 

sehingga tampak lebih anggun dan kokoh. Tangga naik dan pintu masuk 

menghadap ke barat-daya. Di atas basement terdapat lorong yang mengelilingi 

tubuh candi. Atapnya bertingkat tiga dan dihiasi dengan stupa-stupa kecil. Jumlah 

stupa-stupa kecil yang terpasang sejumlah 48 buah. Tinggi Candi Mendut 26,4 

Meter 
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3. Wenuwana/Candi Mendut 

Candi Mendut dibangun pada masa kerajaan dinasti Syailendra di tahun 824 

M. Isi tulisan pada bagian berbahasa Sanskerta adalah tentang seorang raja 

bernama Samaratungga. Anaknya bernama Pramodawardhani mendirikan 

bangunan suci Jinalaya serta bangunan bernama Wenuwana yang memiliki arti 

(Sansekerta: Venuvana, yang berarti "hutan bambu") oleh seorang ahli arkeologi 

belanda bernama J.G. de Casparis Wenuwana adalah nama lain candi mendut sebab 

dahulu candi mendut berada ditengah hutan bambu. 

4. Tema yang diangkat; Tromgine 

Mengangkat tema besar Tromgine yang merupakan akronim dari The Role 

of Millenial Generation in Natural Environment, peranan generasi millenial dalam 

lingkungan alam. Dalam hal ini generasi milenial dituntut untuk ikut serta dalam 

perkembangan dan kemajuan dunia, salah satunya di bidang fashion. 

5. Pergelaran busana Tromgine 

Pergelaran busana proyek akhir yang dilaksanakan mahasiswa dengan tema 

Tromgine ini merupakan suatu sarana untuk mengembangkan kreativitas untuk 

menciptakan suatu karya inovasi dalam bidang fashion. Mengusung sumber ide 

Heritage Indonesia yang kemudian dikonsep bersama dengan Trend terkini lalu 

memanfaatkan teknologi yang semakin modern untuk menghasilkan karya cipta 

busana terbaik. 

Berdasarkan batasan istilah yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

yang dimaksud busana pesta malam dengan sumber ide Candi Mendut adalah 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Samaratungga
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busana pesta pada kesempatan pakai malam hari yang terinspirasi dari sumber ide 

Candi Mendut dengan penyusunan sesuai dengan tema pagelaran busana Tromgine. 

C. Rumusan Penciptaan 

Berdasarkan judul diatas, maka permasalahan dalam pembuatan “Busana 

Pesta Malam dengan Sumber Ide Candi Mendut Dalam Pergelaran Busana 

Tromgine” dapat dirumuskan sebagai beriku: 

1. Bagaimana menciptakan desain busana pesta malam dengan sumber ide Candi 

Mendut? 

2. Bagaimana membuat busana pesta malam dengan sumber ide Candi Mendut? 

3. Bagaimana menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema ‘Tromgine; The 

Role of Millenial Generation in Natural Environment” dan menampilkan 

busana dengan Sumber Ide Candi Mendut? 

D. Tujuan Penciptaan 

Berdasarkan rumusan penciptaan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penulisan laporan Proyek Akhir ini adalah: 

1. Mampu menciptakan desain busana pesta malam dengan sumber ide Candi 

Mendut. 

2. Mampu membuat busana pesta malam dengan sumber ide Candi Mendut. 

3. Mampu menyelenggarakan pergelaran busana dengan tema ‘Tromgine; The 

Role of Millenial Generation in Natural Environment” dan menampilkan 

busana pesta malam dengan sumber ide Candi Mendut. 
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E. Manfaat Penciptaan 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat menambah pengetahuan, serta wawasan tentang pembuatan busana pesta 

malam. 

b. Dapat menerapkan kemampuan, keahlian yang telah dipelajari di Program 

Studi Teknik Busana Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dan mewujudkan menjadi sebuah karya 

nyata 

c. Dapat mendorong, memotivasi dan melatihh agar lebih kreatif dan inovatif 

dalam menciptakan karya baru. 

d. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai candi mendut dan tren 

fashion yang sedang berkembang 

e. Sebagai sarana sosialisasi dan belajar keorganisasian dalam bentuk kepanitiaan 

pergelaran busana. 

2. Bagi Lembaga 

a. Menghasilkan tenaga non pendidikan yang kompeten dan siap bersaing dengan 

dunia luar 

b. Menghasilkan dan mensosialisasikan karya cipta mahasiswa program studi 

teknik busana Universitas Negeri Yogyakarta kepada masyarakat dan Industri 

busana. 

c. Sebagai proyek tahunan mahasiswa untuk memperlihatkan pada masyarakat 

tentang keberadaan Universitas Negeri Yogyakrta Fakultas Teknik khususnya 

pada jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana program studi Pendidikan 
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Teknik Busana dan Teknik Busana serta kemampuan mahasiswanya dalam 

menciptakan sebuah karya busana.  

d. Untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait, industry dan sosialisasi 

Program Studi Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Memperoleh informasi dan wawasan tentang berbagai macam desain busana 

sesuai tren terkini yang sedang berkembang sehingga mampu menjadi referensi 

gaya berbusana masyarakat. 

b. Memperoleh informasi bahwa mahasisea Teknik Busana Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta mampu menciptakan karya busana yang dapat 

diterima oleh pengamat mode maupun kalangan masyarakat. 

  


