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BAB II 

DASAR PENCIPTAAN KARYA 

 

A. Tema Penciptaan  

Tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam 

terselenggaranya sebuah acara. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang 

dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, menggubah sajak, dan 

sebagainya (KBBI, 2010). Dengan adanya tema yang menjadi gagasan pokok dapat 

mempermudah dalam penyusunan konsep sebuah acara. Dalam pergelaran fashion 

show sebuah tema yang dipilih dapat menjadi pedoman dalam menentukan sumber 

ide apa yang akan diangkat untuk menciptakan desain busana yang akan 

diwujudkan sebagai karya busana yang akan ditampilkan. Kesimpulan; tema 

merupakan hal yang penting sebagai pedoman untuk membuat sumber ide dan 

merancang suatu desain busana. 

B. Trend 

Trend merupakan suatu gambaran besar atau gerakan dalam pola pikir 

mode. Kecenderungan akan suatu gaya tertentu atau lazim disebut dengan trend 

(Widarwati,S, 1996 :22). Dunia fashion selalu berubah dan berkembang. Memasuki 

awal tahun yang baru, tentu lahir pula tren fashion yang baru. Didalam menciptakan 

sebuah karya fashion, sangatlah penting memperhatikan trend terkini, guna menjadi 

salah satu nilai tambah untuk menarik perhatian dan menunjang eksistensi seorang 

desainer, berikut beberapa trend stories pada tahun 2019 menurut Be Kraf 

Indonesia Trend Forcasting (ITF) 2019/2020 : 
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1. Exuberant 

Exuberant mewakili kaum muda yang menjalani hidup dengan antusias dan 

bersemangat, juga memandang setiap hal dari segi positif, hingga segalanya 

Nampak menyenangkan dan ceria. Tema ini terbuat dari musik hip-hop, dunia 

hiburan, seni jalanan, yang dituangkan ke dalam gaya busana sporty-casual. Bentuk 

busana yang sederhana tampil beda dengan padu padan yang unik dan fun. Busana 

sportif yang biasanya cenderung nampak maskulin dan gagah, kini tampil lebih 

cantik dan ‘girly’, keunikan lain dalam tema Exuberant yaitu tampilan nya yang 

menggambarkan campuran budaya pop barata dengan pop timur. Tema ini 

menunjukkan keceriaan dan optimisme lewat permainan warna yang colorful 

dengan unsur seni urban atau futuristik dan perpaduan gaya sporty yang santai 

dengan gaya formal yang cenderung feminin. Warna-warna pada tema ini 

membawa mood gembira sekaligus menenangkan, warna-warna nya ceria namun 

tidak ‘berteriak’, sebab kerap ditampilkan dalam nuansa warna tint maupun keabu-

abuan. Kadang diimbangi dengan hitam, putih serta warna netral seperti abu-abu 

dank rem, sehingga terkesan lebih tenang dan dewasa. Terdapat 3 sub tema daari 

trend Exuberant, yaitu sebagai berikut: 

a. Posh Nerds 

Gaya-gaya kutu buku tetapi terlihat berkelas, sesuai dengan namanya, gaya 

Posh Nerds mengingatkan pada gaya berpakaian kaum kutu buku yang terlihat 

‘kurang gaul’, basic item seperti kemeja, sweater, t-shirt, juga rok kerut yang 

terlihat out of date/ ketinggalan jaman, namun pada sub tema ini mampu terlihat 

lebih keren dengan cara dimismatch, seperti blus dipadukan dengan bawahan warna 



  
 

    
 

  

12 

 

 

yang tidak serasi, akan tetapi dipadukan dengan berani hingga membuat sebuah 

gaya baru yang lebih segar, kemudian memadukan gaya sporty yang santai dengan 

gaya formal yang cenderung feminin, perpaduan ini sekilas terkesan aneh namun 

tetap terlihat cute, siluet berbentuk baggy dan friendly-shape, longgar hanya di 

beberapa bagian, seperti pemilihan lengan balon, rok lingkar atau pemilihan jaket 

dengan ukuran besar, lalu disempurnakan dengan pemilihan akesoris pendukung 

seperti topi yang membuat style Posh Nerd ini terlihat semakin asik. 

b. Urban Caricature 

Urban Caricature (Karikatur metropolitan) masih berasal dari basic item 

namun tampilan nya lebih kekanakan. Aksen utama pada sub-tema ini ialah 

gambar-gambar grafis yang popular pada kalangan remaja, serta bentuk-bentuk 

lucu seperti boneka, tokoh-tokoh dalam komik atau film kartun ditampilkan secara 

mencolok, ringan, jenaka dan dapat dipahami oleh kaum muda maupun kaum tua 

(segala kalangan), sub-tema ini sangat identik dengan seni urban dan gaya pop 

punk yang kental, street graphic dan parody karikatur yang diterapkan pada 

bentukan baik motif atau siluet nya. Sub tema ini terkesan quirky, snob, dan aktif. 

c. New Age Zen 

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

dengan minimalis kontemporer memberi kesan tenang & modern, dibandingkan 

dengan sub-tema sebelumnya yang memakai warna-warna terang, subtema ini 

memakai deep colorful, nilai-nilai spiritual ketimuran sangat terasa pada subtema 

ini seperti basic item yang dibuat panjang memberi kesan lebih tenang, humble, dan 

mediatif. 
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2. Neo Medieval 

Tema ini mengusung unsur romantisme abad pertengahan yang dipicu oleh 

kekhawatiran akan datangnya Perang Dunia III, bayang-bayang kekhawatiran 

tersebut melahirkan imajinasi layaknya film-film perang masa depan, suasana 

intergalaktik, medieval, futuristic, dan apokaliptik, dengan amat bervariatif 

mempengaruhi gaya busana Neo Medieval. Ada gaya yang elegan dan berwibawa, 

ada yang feminin namun berkesan tegas, serta ada pula yang kelihatan kokoh 

mencerminkan ketangguhan.bentuk dan siluet tema ini pun beragam; ada siluet 

ramping , ada siluet longgar dan juga siluet oversize.palet warna Neo Medieval 

sanagt membumi cenderung gelap dan berkesan berat, warna coklat dan kemerahan 

hadir membawa mood yang lebih hangat, sekaligus memberi kesan usang dan 

berkarat, aksen kehijauan hadir pula sebagai pengaruh gaya militer namun disini 

tampil dengan warna yang lebih cerah. Terdapat 3 sub tema daari trend Neo 

Medieval yaitu sebagai berikut: 

a. Futuristic Medieval 

Futuristic Medieval (Abad pertengahan futuristik) menghadirkan 

pengembangan bentuk busana klasik, yang secara elegan menonjolkan bentuk 

tubuh (body conscious), dengan siluetnya yang ramping maupun siluet jam pasir 

(hour glass), gaya ini tampil luwes dengan garis desain dan potongan yang 

sederhana namun tampak tegas. Sub-tema ini memakai gaya romantic-elegant yang 

kental dengan penggunaan teknologi terkini pada teknik potongannya maupun 

materialnya sehingga berkesan clean, dan kontemporer. 
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b. Dystopian Fortress 

Dystopian fortress (Benteng kegelapan), merupakan gaya yang diilhami 

oleh suasana apokaliptik karena perang. Akibat krisis, kehancuran dan serba 

kekurangan, busana yang masih ada didaur ulang agar dapat digunakan kembali, 

jacket, workwear, cape bahkan gaun yang masih tersisa, direka-reka menjadi bentuk 

baru. Sub-tema ini menggambarkan sisi kegelapan dari kehidupan antargalaksi. 

Kesan rusty dan lusuh dari para peziarah dan survivor yang bertempat pada benteng 

kerajaan tersebut diinterprestasikan lewat penggunaan teknik drapery dan kesan 

unfinished. 

c. Armoury 

Gaya Armoury (pertahanan) menampilkan elemen-elemen yang kerap 

terdapat pada kostum dan peralatan perang tokoh-tokoh hero dan pejuang dalam 

film futuristik. Ada bukaan atau belahan yang seolah berfungsi menyimpan senjata 

rahasia, ada sabuk ekstra sebagai pelindung tambahan, dan ada pula lapis-lapis pada 

busana yang diilhami oleh tameng.sub-tema ini memiliki gaya paling maskulin 

yang berkesan kolosal dan combatant. Siluetnya pun structural dan tegas sehingga 

mengesankan keberanian para pasukan di garis pertahanan depan. 

3. Svarga 

Svarga (Keindahan Spiritual), ialah representasi dari hakekat impian umat 

manusia, yaitu bersama-sama hidup rukun, bahagia, damai dan sejahtera di muka 

bumi ini; yang mungkin saja terwujud apabila setiap suku bangsa saling menghargai 

dan saling berbagi. Tidak ada permusuhan dan persaingan. Angan-angan ini 

dituangkan melalui kehangatan gaya busana eklektik yang kaya akan warna serta 
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cita rasa; campuran dari berbagai pengaruh ragam budaya. Gaya kontemporer 

dipadukan dengan gaya etnik. Simbol-sombol dalam mitologi,kepercayaan, dan 

mistik disisipkan pada gaya urban. Bentuk siluet busana Svarga begitu variatif, dari 

yang ketat membungkus badan, hingga yang longgar dan oversize, pendek maupun 

panjang. Semuanya tidak terlepas dengan sentuhan hasil terapan kriya, baik 

tradisional maupun modern. Konsep desain dalam tema ini memperlihatkan tabrak 

corak yang tetap memperhatikan keseimbangan antara satu dengan yang lain. Palet 

warna pada tema svarga merepresentasikan suasana kehangatan ditengah-tengah 

kebahagiaan, karenanya svarga menampilkan sekelompok warna-warna hangat. 

Bahkan warna biru dan ungu pun yang terkenal sebagai warna dingin disini 

dimatangkan sehingga terkesan hangat. Terdapat 3 sub tema dari trend Svarga 

,yaitu sebagai berikut : 

a. Couture Boho 

Couture boho (adi bohemia) adalah gaya bohemian masa kini; metropolitan, 

classy dan cenderung mewah, dengan bahan berkhualitas tinggi dan pengerjaan 

halus. Banyak penerapan teknik sulamanan, aplikasi, maupun manik dan payet. 

Kesan romantic hadir melalui motif bunga-bunga dan warna-warna pastel. 

b. Festive-Fiesta 

Festive fiesta (pesta kegembiraan) merupakan sub-tema yang di 

presentasikan sebagai bentuk perayaan atas bersatunya umat manusia. Pattern-

blocking dengan motif multibudaya yang eksentrik dan eksotis dipadu kedalam 

sebuah basic shape piece untuk menghasilkan gaya boho yang lebih kontemporer. 
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c. Upskill Craft 

Upskill Craft (Kriya berkelas), merupakansebuah peningkatan nilai dari hasil 

kriya yang dibuat menjadi seni kontemporer, sub-tema ini lebih berkesan 

indigenous, down to earth, soft, dan eclectic. Teknik kriya dan tenun banyak dipakai 

untuk lebih memberi kesan yang ‘membumi. 

4. Cortex 

 Cortex merupakan paradoks kecerdasan buatan di era evolusi digital, ketika 

digitalisasi membaur dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Kecerdasan buatan 

dipandang dapat membantu manusia dalam proses riset desain, yang berujung pada 

inovasi.Inovasi material dengan bantuan teknologi mewarnai tema ini, termasuk 

bentuk abstrak terstruktur, tidak terduga, fleksibel, dan dinamis dalam siluet 

maupun tekstur. System 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 kemampuannya sebagai neokorteks buatan, Al kini dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengesplorasi bentuk dan material, yang hasilnya 

seringkali tak terduga dan mampu membuka cakrawala baru dalam desain. Pada 

tema Cortex , hasil eksplorasi Al diterapkan dalam bentuk-bentuk algoritmia hadir 

berupa bentuk fractal, dengan garis repetitive yang memberi kesan tumbuh dan 

bergerak, hal ini dijadikan salah satu inspirasi dalam tema ini. Palet warna cortex 

memang banyak menampilkan warna-warna dingin dan pucat dalam nuansa pastel. 

Dengan begitu garis desain cortex yang cenderung rumit menjadi terlihat tenang. 

Terdapat 3 sub tema dari trend Cortex,yaitu sebagai berikut: 
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a. Lucid 

 Sub-tema lucid (jelas), lebih bermain pada kesan transluscent dan tembus 

pandang pada material yang dipakai sehingga lebih mengesankan minimalis, sleek, 

vivid, dan clean. 

b. Glitch 

 Sub-tema Glitch (seni malfungsi), justru lebih menekankan pada tekstur 

ataupun motif ombre maupun nyaris abstrak dengan noise dan grainy yang memberi 

kesan tidak beraturan. 
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C. Sumber Ide 

1. Pengertian Sumber Ide 

Sumber ide adalah segala sesuatu, yang berwujud maupun tidak berwujud, 

yang digunakan untuk mencapai hasil (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:102). 

Menurut Widjiningsih (2006:70) sumber ide adalah sesuatu hal yang dapat 

menimbulkan rangsangan akan lahirnya suatu kreasi. Menurut Sri Widarwati 

(1996:58) sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan seseorang 

untuk menciptakan suatu ide baru. Kemudian Menurut Sugiyanto, dkk (2005) 

mengungkapkan bahwa ide merupakan langkah awal dalam proses penciptaan, 

melalui ide tersebut proses penciptaan berjalan. Dalam menemukan sumber ide 

perlu adanya perenungan, pengamatan dan penghayatan terhadap lingkungan 

sekitar. Sumber ide diperoleh secara sengaja dan dikembangkan menjadi sebuah 

karya melalui pengolahan batin berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan 

sekitar.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas yang dimaksud dengan sumber ide 

adalah sebuah rangsangan dari dalam diri seseorang, yang secara sengaja di fikirkan 

dengan melalui tahap perenungan, penghayatan dan pengamatan pada lingkungan 

sekitar guna mendapatkan sebuah ide untuk menciptakan suatu kreasi/ karya 

terbaru.  
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2. Penggolongan Sumber Ide 

Menurut Chodiyah dan mamdy (1982:172), secara garis besar sumber ide dapat 

dikelompokan menjadi 3, yaitu: 

a. Sumber ide dari penduduk dunia atau pakaian daerah penduduk di Indonesia, 

seperti Kebaya Jawa, Kimono Jepang, pakaian penduduk cina. 

b. Sumber ide dari benda-benda alam, seperti bentuk dan warna dari tumbuh-

tumbuhan, binatang, gelombang laut, bentuk awan dan bentuk benda geometris. 

c. Sumber ide dari peristiwa-peristiwa penting Nasional maupun Internasional, 

seperti PON, Olimpiade, sea Games, Asean Games, ataupun Proklamasi 

Kemerdekaan RI 17 Agustus dan lain-lain. 

Hal-hal yang dapat dijadikan sumber ide menurut Sri Widarwati (2000:59), 

antara lain sebagai berikut:  

a. Ciri khusus dari sumber ide, misalnya Kimono Jepang dimana ciri khususnya 

terletak pada obi dan bentuk lengannya. 

b. Warna dari sumber ide, misalnya bunga matahari yang berwarna kunin, warna    

merah pada bunga mawar, warna biru pada langit di siang hari. 

c. Bentuk atau siluet dari sumber ide, misalnya sayap burung merak. 

d. Tekstur dari sumber ide, misalnya wanita India memakai sari, pakaian wanita 

Bangkok bahannya terbuat dari sutera. 

         Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

membuat suatu karya cipta diperlukan sumber ide, yang dimana secara garis besar 

dapat terinspirasi dari segala penjuru dunia, contohnya seperti berbagai jenis 



  
 

    
 

  

20 

 

 

pakaian khas daerah tertentu, kemudian dari benda-benda alam serta peristiwa 

penting nasional maupun internasional. Dengan ini dalam pembuatan busana pesta 

malam, penulis mengambil sumber ide Candi Mendut , dimana terinspirasi pada 

bentuk serta warna Candi Mendut yang sangat cocok dalam pemilihan tema trend 

yang penulis pilih yaitu Neo Medieval,dimana Candi Mendut juga menjadi salah 

satu heritage Indonesia yang menarik dijadikan sebagai sumber ide. 

3. Sumber Ide Candi Mendut  

Candi Mendut adalah salah satu candi bercorak Budha. Candi Mendut berada 

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

Magelang. Letaknya sekitar 38 km dari Kota Yogyakarta. Kata mendut sendiri 

berasal dari kata Venu Vana Mandira dari bahasa sansekerta yang artinya hutan 

bambu. 

 

Gambar 1. Candi Mendut 

Sumber : http://idsejarah.net/2015/11/candi-mendu.html 

 

http://idsejarah.net/2015/11/candi-mendu.html
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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. Wenuwana atau hutan bambu ini diartikan oleh de 

Casparis sebagai Candi Mendut/Venu Vana Mandira. Dijelaskan pula pada Prasasti 

Kartanegara bahwa Candi Mendut dibangun sebelum Candi Borobudur, maka dari 

itu dengan menggunakan asumsi, sejarah candi mendut sudah dimulai sebelum 

candi borobudur. Candi mendut memiliki umur yang lebih tua dibandingkan Candi 

Borobudur, karna itu untuk dokumentasi gambaran berupa bentuk candi diantara 

hutan bambu tidak ditemukan, tetapi sudah dijelaskan didalam prasasti. 

4. Pengembangan Sumber Ide 

Teori pengembangan sumber ide menurut Dharsono Sony Kartika (2004) 

dapat dibagi menjadi 4, yaitu: 

a. Teori Stilisasi merupakan cara penggambaran untuk mencapai bentuk 

keindahan dengan cara menggunakan obyek atau benda yang digambar, yaitu 

dengan cara menggayakan di setiap kontur pada obyek atau benda tersebut, 

contoh: pengambilan ornament motif batik, tatah, sungging, lukisan tradisional 

dan lain-lain. Proses stilisasi ini dapat dilakukan dengan menambahkan detail, 

pada setiap perubahan sehingga semakin lama detailnya semakin rumit. 

b. Teori Distorsi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada 

pencapaian karakter, dengan cara menyangatkan wujud-wujud tertentu pada 

benda atau objek yang digambar 
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c. Teori Transformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada 

pencapaian karakter dengan memindahkan (trans) wujud atau figure dari obyek 

lain ke obyek yang digambarkan. Contoh : penggambaran manusia berkepala 

binatang atau sebaliknya 

d. Teori Disformasi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada 

interprestasi karakter, dengan cara mengubah bentuk obyek dengan cara 

menggambarkan sebagian saja yang lebih dianggap mewakili. Proses 

disformasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi bagian-bagian dari detail 

obyek sehingga menghasilkan desain yang semakin sederhana. 

Berbagai teori mengenai pengembangan sumber ide yang dipaparkan diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengembangkan sumber ide hendaknya 

tidak menggambarkan keseluruhan sumber ide dalam suatu karya busana, pilihlah 

sebagian point yang dianggap mewakili dan kembangkan lagi point tersebut 

menjadi lebih luas lagi, namun dalam pengembangan jangan sampai 

menghilangkan ciri khas dari sumber ide yang diambil. Busana pesta malam yang 

akan penulis mengembangkan desain sesuai dengan teori disformasi. 

D. Disain Busana 

Menurut Widjiningsih (1982:1) “desain adalah suatu rancangan gambar yang 

nantinya dilaksanankan dengan tujuan tertentu yang berupa susunan yang teratur 

dari garis, bentuk dan tekstur” Menurut Sri Widarwati (2000:2)  “desain adalah 

suatu rancangan atau gambaran suatu obyek atau benda, dibuat berdasarkan 

susunan dari garis, bentuk, warna dan tekstur”. menurut Sadjiman Ebdi Sanyoto, 
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(2005:1).Desain adalah kreativitas seni yang diciptakan seseorang dengan 

pengetahuan dasar kesenian serta rasa indah”.  

Dari pengertian yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

desain adalah suatu rancangan/ sebuah kreativitas seni, dalam bentuk gambar yang 

sengaja dibuat untuk suatu tujuan yang dimana didalam pembuatannya tersusun 

dari garis, bentuk, warna, dan tekstur 

1. Unsur dan Prinsip Desain 

a. Unsur Desain 

Menurut Widjiningsih (1982:2) suatu desain akan tercipta dengan baik 

apabila unsur-unsurnya disusun atau dikomposisikan secara baik pula. Menurut Sri 

Widarwati (2000:7) unsur-unsur desain adalah segala sesuatu yang dipergunakan 

untuk menyusun suatu rancangan. Unsur tersebut selalu ada dalam setiap desain 

sejak zaman dahulu hingga kini, tetapi bentuk dan variasinya selalu berubah-ubah 

sesuai dengan hal-hal yang disukai oleh masyarakat. Dan menurut Ernawati 

(2008:202) unsur desain merupakan unsur-unsur yang digunakan untuk 

mewujudkan desain sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut 

Dari pengertian yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

unsur desain adalah segala sesuatu hal yang digunakan guna mewujudkan suatu 

rancangan desain/ karya seni /kreasi sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh 

orang lain, dalam hal ini adalah desain busana. Berikut adalah uraian unsur-unsur 

desain: 
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1) Garis 

Menurut Sri Widarwati (2000:7), Garis merupakan unsur yang paling tua 

yang digunakan manusia dalam mengungkapkan perasaan atau emosi. Sedangkan 

menurut Prapti Karomah dan Sicilia Sawitri (1988: 35) garis adalah himpunan atau 

kumpulan titik-titik yang yang ditarik dari titik satu ketitik lain, sesuai dengan arah 

dan tujuannya. Kemudian menurut Sadjiman Ebdi Sanyoto (2005: 7), garis dapat 

menutupi kekurangan yang terdapat pada bentuk badan manusia dan berfungsi 

untuk (a) membatasi bentuk; (b) menentukan model; (c) menentukan siluet; (d) 

menentukan arah.  

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa garis ialah kumpulan dari titik-titik yang digabungkan sesuai 

dengan arah dan digoreskan di atas permukaan benda alam maupun buatan untuk 

menggungkapkan perasaan dan emosi seseorang. Menurut Widjiningsih (1982) 

Pada dasarnya garis ada dua macam yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis 

lurus berkesan ketegangan, kepastian, kekakuan dan ketegasan. Garis lengkung 

berkesan luwes, indah, feminin, dan lembut. Salah satu contoh penerapan garis pada 

disain busana adalah garis empire yang terletak dibawah dada wanita. 

Dari garis – garis yang dibuat selalu memberikan kesan tersendiri atau yang 

sering disebut dengan sifat / watak garis. Adapun beberapa pengertian sifat – sifat 

garis menurut pakar di bidang fashion sebagai berikut:  

 Menurut Sri Widarwati, dkk (2000), sifat-sifat arah garis diantaranya:  

a)  Garis lurus mempunyai sifat kaku, kokoh, keras, tetapi dengan arah garis yang 

berbeda akan memberikan kesan yang berbeda pula.  
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b) Garis lengkung mempunyai sifat memberi suasana riang, luwes, lembut, dan 

lebih feminine.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, benda atau bahan 

dapat dirasakan adanya suatu arah tertentu, seperti mendatar, tegak lurus, atau 

menyerong. Arah mampu menggerakkan rasa. Unsur arah pada benda dan bahan 

dapat terlihat dan terasa yang sering dimanfaatkan oleh perancang busana. Unsur 

arah pada model pakaian dan corak bahan pakaian dapat digunakan untuk 

mengubah kesan penampilan bentuk tubuh, seperti bentuk pendek berkesan tinggi 

dan gemuk berkesan ramping. 

2) Arah 

Menurut Sri Widarwati (2000:8) setiap unsur garis mempunyai arah. Yaitu; 

mendatar (horizontal), tegak lurus (vertical), miring kekanan dan miring kekiri 

(diagonal). Menurut Afif Ghurub bestari (2011:12) pada benda apapun, termasuk 

busana dapat dilihat dan dirasakan adanya arah tertentu, misalnya mendatar, tegak 

lurus, dan miring. Secara nyata, arah ini dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya. 

Arah ini sering dimanfaatkan dalam merancang benda dalam tujuan tertentu. 

Contohnya dalam gambar desain busana, unsur arah pada motif kain dapat 

digunakan untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh pemakai. Pada bentuk 

tubuh gemuk sebaiknya dihindari pemakaian dengan arah mendatar karena akan 

memberi kesan melebarkan, tetapi sebaiknya menggunakan unsur dengan arah 

vertical misalnya garis princes. Begitu pula sebaliknya untuk bentuk tubuh yang 

kurus dianjurkan memakai unsur arah mendatar. 
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 Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa arah adalah sesuatu yang digunakan sebagai pengubah sifat dari garis yang 

berupa arah horizontal, vertical, diagonal dan arah ini dapat dijadikan media dalam 

memberikan kesan tertentu pada pembuatan suatu busana. 

3) Bentuk 

 Menurut Sri Widarwati (2000:10) 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. Sedangkan menurut Ernawati (2008:203) 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 (form). 

 Berdasarkan jenisnya bentuk terdiri atas bentuk naturalis atau bentuk 

organik, bentuk geometris, bentuk dekoratif dan bentuk abstrak. Bentuk naturalis 

adalah bentuk yang berasal dari bentuk - bentuk alam seperti tumbuh-tumbuhan, 

hewan, dan bentuk-bentuk alam lainnya. Bentuk geometris adalah bentuk yang 

dapat diukur dengan alat pegukur (penggaris, meteran) dan mempunyai bentuk 

yang teratur. Sedangkan 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. Bentuk ini 

lebih banyak dipakai untuk menghias bidang atau benda tertentu. Bentuk abstrak 
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merupakan bentuk yang tidak terikat pada bentuk apapun tetapi tetap 

mempertimbangkan prinsip-prinsip desain (Ernawati, 2008: 203). 

 Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa bentuk adalah sebuah bidang yang tersusun apabila suatu garis jika ditarik 

kemudian terhubung dengan permukaanya, dengan jenis yang beragam mulai dari 

bentuk geometris, organic, dekoratif, bentuk abstrak, dan bentuk naturalis (bentuk-

bentuk alam, tumbuh-tumbuhan, hewan), jika diterapkan pada  bidang busana, 

bentuk ini bisa berupa bentuk lengan, bentuk kerah, bentuk hiasan / aksesoris, dan 

lain-lain. 

4) Tekstur 

 Menurut Sri Widarwati (2000:14) Tekstur adalah sifat permukaan dari suatu 

benda yang dapat dilihat dan dirasakan. Sedangkan menurut Afif Ghurub Bestari 

(2011:13) Tekstur merupakan keadaan permukaan suatu benda atau kesan yang 

timbul dari apa yang terlihat pada permukaan benda. Tekstur ini dapat diketahui 

dengan cara melihat atau meraba. Tekstur pada kain akan terlihat berkilau, 

bercahaya, kusam, transparent, kaku, dan lemas. Sedangkan, dengan meraba akan 

diketahui apakah permukaan suatu benda kasae, halus, tipis, tebal, atau licin. 

 Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa Tekstur adalah permukaan pada suatu benda atau bidang, yang terkesan 

timbul yang dapat dilihat maupun diraba. 

 Pemilihan tekstur bahan yang tepat tentunya juga dapat mempengaruhi 

penampilan seseorang. Misalnya saja yang berkilau dan bahan yang transparent 

akan memberikan kesan menggembukan, oleh sebab itu pemilihan bahan yang 
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berkilau dan transparant lebih tepat dikenakan oleh orang yang memiliki tubuh 

kurus sehingga mampu memberikan kesan tubuh yang lebih berisi. 

5) Ukuran 

Menurut Afif Ghurub Bestari (2011:13) Ukuran merupakan salah satu unsur 

yang sangat mempengaruhi desain busana atau benda lainnya. Unsur-unsur yang 

dipergunakan dalam suatu desain hendaklah diatur ukurannya dengan baik agar 

desain tersebut memunculkan keseimbangan dan keserasian. Sedangkan menurut 

Ernawati (2008:204) ukuran merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi 

desain pakaian ataupun benda lainnya. Sedangkan menurut Sri Widarwati 

(2000:10) garis dan bentuk mempunyai ukuran yang berbeda-beda, dengan adanya 

ukuran panjang pendek garis dan besar kecil benda menjadi berbeda.. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa ukuran adalah suatu unsur yang digunakan untuk membedakan panjang 

pendek besar kecil suatu benda dan dapat mengatur keseimbangan sebuah benda 

serta mempengaruhi suatu desain busana supaya terlihat lebih serasi dan indah. 

6) Value / Gelap terang 

 Menurut Sri Widarwati (2000:10) Value/nilai gelap terang adalah suatu sifat 

warna yang menunjukkan apakah warna mengandung hitam atau putih. Kemudian 

menurut Ernawati (2008: 204) benda hanya dapat terlihat karena adanya cahaya, 

baik cahaya alam maupun cahaya buatan. Semua benda kasat mata hanya dapat 

terlihat karena adanya cahaya, Jika diamati pada suatu benda terlihat bahwa bagian-

bagian pemukaan benda tidak diterpa oleh cahaya secara merata, ada bagian yang 
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terang da nada bagian yang gelap. Hal ini menimbulkan adanya nada gelap terang 

pada permukaan benda. 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa value 

adalah suatu nilai atau kadar gelap dan terang dimana hal tersebut memerlukan 

bantuan cahaya alam maupun cahaya buatan. 

7) Warna 

Menurut Widjiningsih (1982: 6) 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. Sedangkang 

Menurut Afif Ghurub Bestari (2011:14) warna adalah adalah unsur desain yang 

sangat menonjol. Dengan adanya warna suatu benda dapat dilihat keindahannya. 

Warna dapat menunjukkan sifat, karakter, dan citra yang berbeda-beda. Warna 

memiliki variasi yang sangat banyak misalnya warna muda, warna tua, warna 

terang, warna gelap, warna lembut, dan warna menyala. Sedangkan menurut 

Ernawati (2008:205) warna merupakan unsur desain yang paling menonjol dan 

dapat mengungkapkan suasana perasaan atau watak benda yang dirancang. Warna 

dapat meni nunjukkan sifat dan watak yang berbeda-beda dan mempunyai variasi 

yang sangat banyak. Misalnya warna panas, warna dingin, warna lembut, warn 

ringan, warna sedih, warna gembira dan sebagainya, maka ini disebut juga dengan 

watak warna. 
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Gambar 2. Lingkaran warna 

Sumber:http://www.risolusihati.com/2018/07/27/unsur-unsur-desain-grafis/ 

 

 

a)  Menurut Ernawati dkk (2008) teori warna dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa, yaitu sebagai berikut: 

(1) Warna primer   

Warna primer adalah warna dasar atau warna pokok, karena warna ini tidak dapat 

diperoleh dengan pencampuran warna lain, warna primer ini 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 dengan jumlah yang sama. Miasalnya: biru dan kuning menjadi 

hijau, merah dan kuning menjadi jingga, merah dan biru menjadi ungu. 

(3) Warna intermedict 

Warna intermedict adalah warna yang diperoleh dengan dua cara yaitu 

mencampurkan warna primer dengan warna sekunder yang berdekatan dalam 

lingkaran warna atau dengan cara mencampurkan dua warna primer dengan 
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perbandingan 1:2.  Ada enam macam warna intermedict, yaitu kuning hijau, biru 

hijau, biru ungu, merah ungu, merah orange, kuning orange. 

(4) Warna tertier 

Warna tertier adalah warna yang terjadi apabila dua warna sekunder dicampur. 

Adalah Warna tertier ada tiga yaitu tertier biru, tertier merah, tertier kuning. 

(5) Warna kwarter 

Warna kwarter adalah warna yang dihasilkan oleh pencampuran dua warna tertier. 

Warna kwarter ada tiga yaitu kwarter hijau, kwarter orange, dan kwarter ungu.  

b)  Menurut Ernawati (2008) Kombinasi warna adalah perpaduan antara warna-warna 

yang terdapat di dalam lingkaran warna. Kombinasi Warna Untuk menambah suatu 

desain menjadi lebih indah, maka penggunaan warna tidak hanya satu macam saja 

namun dapat dikombinasikan menjadi beberapa warna. kombinasi warna dapat 

dibagi menjadi enam yaitu : 

(1) Kombinasi monokromatis atau kombinasi satu warna  

yaitu kombinasi satu warna dengan value yang berbeda. Misalnya merah muda 

dengan merah, hijau muda dengan hijau tua, dan lain – lain. 

(2) Kombinasi analogus  

yaitu kombinasi warna yang berdekatan letaknya dalam lingkaran warna. Seperti 

merah dengan merah keorenan, hijau dengan biru kehijauan, dan lain – lain.  

(3) Kombinasi warna komplementer  

yaitu kombinasi warna yang bertentangan letaknya dalam lingkaran warna, seperti 

merah dengan hijau, biru dengan orange dan kuning dengan ungu.  
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(4) Kombinasi warna split komplementer  

yaitu kombinasi warna yang terletak pada semua titik yang membentuk huruf Y 

pada lingkaran warna. Misalnya kuning dengan merah keunguan dan biru 

keunguan, Biru dengan merah keorenan dan kuning keorenan, dan lain-lain.  

(5) Kombinasi warna double komplementer 

yaitu kombinasi sepasang warna yang berdampingan dengan sepasang 

komplementernya. Misalnya kuning orange dan biru ungu.  

 (6) Kombinasi warna segitiga  

yaitu kombinasi warna yang membentuk segitiga dalam lingkaran warna. Misalnya 

merah, kuning dan biru, orange. Hijau dan ungu. Kombinasi warna monokromatis 

dan kombinasi warna analogus di atas disebut kombinasi warna harmonis, 

sedangkan kombinasi warna komplementer, split komplementer, double 

komplementer dan segitiga disebut juga kombinasi warna kontras.   

c. Menurut Ernawati dkk (2008) warna menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 3 bagian 

yaitu : 

(1)  Sifat panas dan dingin yang termasuk dalam warna panas ini yaitu warna yang 

mengandung unsur merah, kuning, dan jingga. Warna panas ini memberi kesan 

berarti, agresif, menyerang, membangkitkan, gembira, semangat dan menonjol. 

Sedangkan warna yang mengandung unsur hijau, biru, ungu disebut warna dingin.  

Warna dingin lebih bersifat tenang, pasif, tenggelam, melankolis serta kurang 

menarik perhatian. 

(2)  Sifat terang dan gelap suatu warna disebut dengan value warna. Value warna ini 

terdiri atas beberapa tingkat. Untuk mendapatkan value kearah yang lebih tua dari 
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warna aslinya disebut dengan shade, dilakukan dengan penambahan warna hitam. 

Sedangkan untuk warna yang lebih muda disebut dengan tint, dilakukan dengan 

penambahan warna putih. 

(3) Sifat terang dan kusam. Sifat terang dan kusam suatu warna dipengaruhi oleh 

kekuatan warna atau intensitasnya. Warna-warna yang mempunyai intensitas kuat 

akan kelihatan lebih terang sedangkan warna yang mempunyai ntensitas lemah 

akan terlihat kusam. 

b. Prinsip Desain 

Menurut Widjiningsih (1982:9) prinsip desain adalah suatu cara penggunaan 

dan pengombinasian unsur-unsur desain menurut prosedur-prosedur tertentu. 

Sedangkan menurut Sri Widarwati (2000:15) Prinsip-prinsip desain adalah suatu 

cara untuk menyusun unsur-unsur sehingga tercapai perpaduan yang memberi efek 

tertentu.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, prinsip-prinsip 

desain adalah sebuah cara yang dilakukan dalam mengkombinasikan, menata, dan 

menyusun unsur-unsur desain sesuai dengan prosedur tertentu sehingga menjadi 

rancangan baru. Ada 6 prinsip desain yaitu : 

1)  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. Keselarasan dapat diwujudkan dalam garis, bentuk, warna dan tekstur. 

Menurut  Sri Widarwati (1993 : 15). Keselarasan adalah kesatuan diantara macam-
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macam unsur walaupun berbeda tetapi membuat tiap-tiap bagian itu tetap kelihatan 

bersatu. Kemudian menurut Ernawati (2008:211) harmoni adalah prinsip desain 

yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan dan susunan objek 

atau ide atas adanya keselarasan dan kesan kesesuaian antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau antara benda yang satu dengan 

benda lain yang dipadukan. 

Menurut uraian pendapat di atas keselarasan adalah kesatuan unsur sebuah 

disain yang melalui susunan obyek yang diterapkan dalam garis, bentuk, warna dan 

tekstur. Menurut Sri Widarwati (2000:15) adapun aspek-apsek dalam prinsip 

harmoni atau keselarasan adalah sebagai berikut: 

a) Keselarasan dalam garis dan bentuk  

Keselarasan dalam garis dan bentuk misalnya bebe dengan kerah bulat begitu juga 

dengan sakunya juga berbentuk bulat pada bagian sudutnya. 

b) Keselarasan dalam tekstur  

Tekstur yang kasar tidak dikombinasikan dengan tekstur yang halus. Penerapan 

tekstur dalam desain juga harus serasi.  

c) Keselarasan dalam warna 

Penggunaan warna hendaknya tidak terlalu banyak agar tidajk terkesan 

ramai.Pedoman yang baik dalam pemberian warna dalam busana yakni tidak lebih 

dari 3 warna. 
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2) Proporsi  

Menurut Widjiningsih (1982:13). Proporsi adalah hubungan satu dengan 

yang lain dalam satu susunan. Menurut Sri Widarwati (1993:17) Perbandingan 

digunakan untuk menampakkan lebih besar atau lebih kecil dan memberi kesan 

adanya hubungan satu dengan yang lainya yaitu busana dengan pemakainya.  

Menurut Sri Ardiati Kamil (1986: 62). Proporsi adalah prinsip tentang hubungan 

antara bagian desain secara menyeluruh. Menurut Ernawati (2008 : 211). Proporsi 

adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain yang 

dipadukan  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi 

adalah hubungan antara satu dengan yang lainya secara menyeluruh untuk 

menampakkan lebih besar kecilnya benda dalam susunan tertentu yang dipadukan 

guna mendapatkan keselarasan. Apabila dalam pembuatan busana, prinsip ini tidak 

diperhatikan maka busana yang diciptakan akan terasa kurang dan menjadi kurang 

pas.  

3) Balance (keseimbangan)  

Menurut Ernawati (2008:212) Balance atau keseimbangan adalah hubungan 

yang menyenangkan antar bagian-bagian dalam suatu desain sehingga 

menghasilkan susunan yang menarik. Keseimbangan ada 2 yaitu keseimbangan 

simetris (fomal) dan keseimbangan akjsimetris (informal).  
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Menurut Widjiningsih (1982: 15) Suatu keseimbangan dapat terwujud 

apabila penggunaan unsur-unsur desain seperti garis, bentuk, warna dan yang lain 

dalam satu desain dapat memberi rasa puas.  

Menurut widjiningsih (1982:15)  keseimbangan dapat dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu : (a) keseimbangan formal adalah keseimbangan dari obyek bagian kiri 

sampai kanan, tenga atau pusat desain dengan jarak yang sama; (b) keseimbangan 

informal adalah keseimbangan dari obyek yang tidak mempunyai perhatian yang 

obyek bagiannya tidak sama dan diletakkan pada jarak yang berbeda dari pusat;  (c) 

keseimbangan Abivious adalah keseimbangan dari obyek bagian kiri dan kana tidak 

serupa tetapi keduanya mempunyai daya tarik yang sama.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas keseimbangan adalah pengaturan 

unsur yang sesuai sehingga dapat menghasilkan sesuatu, contoh nya seperti desain 

yang terlihat serasi dan selaras. 

4) Irama  

Menurut Sri Widarwati (1993:17) Irama adalah suatu pergerakan 

pandangan yang dapat mengalihkan pandangan mata dari suatu bagian ke bagian 

yang lain.  Kemudian menurut Ernawati (2008 : 212) Irama dalam desain dapat 

dirasakan melalui mata dan dapat menimbulkan kesan gerak gemulai yang 

menyambung dari bagian yang satu ke bagian yang lain pada suatu benda, sehingga 

akan membawa pandangan mata berpindah-pindah dari suatu bagian ke bagian 

lainnya. 

Ada empat macam cara untuk menghasilkan irama dalam desain busana (Sri 

Widarwati, dkk, 2000: 17-21), yaitu : 
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(1) Pengulangan  

Suatu cara untuk menghasilkan irama adalah pengulangan garis. Irama yang 

dihasilkan dengan pengulangan garis antara lain pengulangan garis lipit, renda-

renda, dan kancing yang membuat jalur. Selain pengulangan garis dapat juga 

dicapai pengulangan dalam warna atau bentuk.  

(2) Radiasi  

Garis pada pakaian yang memancar dari pusat perhatian menghasilkan irama yang 

disebut radiasi. Garis-garis radiasi pada busana terdapat pada kerut-kerut yang 

memancar dari garis lengkung. 

(3) Peralihan ukuran  

Pengulangan dari ukuran besar keukuran kecil atau sebaliknya akan menghasilkan 

irama yang disebut peralihan ukuran atau radation.   

(4) Pertentangan  

Pertemuan antara garis tegak lurus dan garis mendatar pada lipit-lipit atau garis hias 

adalah contoh pertentangan atau kontras. Kain berkotak-kotak atau lipit-lipit juga 

merupakan contoh pertentangan.  

Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa, irama merupakan 

pergerakan yang dapat mengalihkan pandangan mata dari suatu bagian ke bagian 

lain. 

5) Pusat perhatian / center of interest 

Menurut Ernawati (2008:212) aksen/pusat perhatian merupakan suatu yang 

pertama kali membawa mata pada hal yang penting dalam suau rancangan atau yang 

sering disebut dengan center of nterest. Menurut Sri Widarwati (2000:20) Disain 
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busana harus mempunyai suatu bagian yang disebut lebih menarik dari bagian-

bagian lainnya, dan ini disebut dengan perhatian. Menurut Widjiningsih (1982: 20) 

untuk menciptakan melalui penggunaan warna, garis, bentuk dan ukuran yang 

kontras serta pembarian hiasan. Sedangkan menurut Sri Ardiani Kamil (1986: 61) 

suatu bagian atau elemen seprti garis, warna, nilai gelap terang dan lain-lain yang 

terlihat bagus. Menurut Ernawati (2008:212) ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan saat membuat aksen yaitu:  

(a)  Apa yang akan dijadikan aksen  

(b)  Bagaimana menciptakan aksen 

(c)  Berapa banyak aksen yang dibutuhkan  

(d)  Dimana aksen ditempatkan 

Beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pusat perhatian adalah bagian busana yang lebih menraik atau menonjol 

dibandingkan bagian lainnya yang dapat berupa warna, garis, bentuk dan ukuran 

yang kontras serta penting digunakan dalam pemberian hiasan 

6) Unity atau kesatuan  

Menurut Ernawati (2008:212) Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang 

memberikan kesan adanya keterpaduan tiap unsurnya. Kesatuan merupakan sesuatu 

yang dapat menunjang bagian yang lain yang akan memberikan sentuhan bahwa 

hal tersebut selaras dan tidak dapat dipisahkan. 
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1. Teknik Penyajian Gambar 

Menurut Soekarno dan Lanawati Basuki (2004:2) Dalam menampilkan 

desain busana, desainer hendaknya tidak mengabaikan kenyataan yang sebenarnya 

sehingga dapat menghasilkan gambar yang ideal, proporsional, dan menarik. 

Sedangkan menurut Sri Widarwati (1996:72) dalam gambar atau membuat sketsa 

untuk menciptakan disain pakaian ada beberapa teknik penyajian. Teknik penyajian 

gambar adalah teknik – teknik yang digunakan untuk menggambar atau membuat 

sketsa – sketsa untuk menciptakan desain busana, yang terdiri dari beberapa teknik 

yaitu:  

1) Design Sketching (Menggambar Sketsa)  

Design Sketching (Menggambar Sketsa) 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.  

Menurut Sri Widarwati, dkk (2000) ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam menggambar sketsa, yaitu:  

a) Gambar sketsa harus jelas, tidak menggunakan detail detail yang tidak 

berguna. Misalnya tangan, kaki serta kepala tidak perlu digambar lengkap 

b)  Dapat dibuat langsung di atas kertas.  

c) Sikap atau pose lebih bervariasi, memperlihatkan segi-segi yang menarik 

dari desain.  
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d) Menggambar semua detail bagian busana seperti kerah, lengan, saku dan 

hiasan pada kertas sheet.  

e) Pengembangan gambar dikerjakan di atas kertas sheet yang sama, 

dimungkinkan terjadi perubahan siluet atau variasi pada detail. 

f) Jangan menghapus apabila timbul ide baru. Jadi, dalam kertas  

g) sheet terdapat beberapa model. 

h) Memilih desain yang disukai. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, design sketching 

adalah desain yang dibuat untuk mengembangkan ide-ide dan menerapkannya 

pada kertas dengan tempo yang cepat dan dilakukan secara spontan tanpa perlu 

banyak menghapus. 

 2) Production Sketching (Sketsa Produksi)  

Production Sketching (Sketsa Produksi) adalah suatu sketsa yang akan 

digunakan untuk tujuan produksi suatu busana. Production sketching dimaksudkan 

untuk membantu para pembuat pola dalam menjalankan tugasnya. Jadi seorang 

pembuat pola harus dapat membaca sketsa dan menganalisa dari sketsa desain yang 

ada.  

3) Presentation Drawing (Penyajian Gambar)  

Presentation Drawing (Penyajian Gambar) adalah suatu sajian gambar atau 

koleksi ya ditujukan pada pelanggan (buyer). Oleh karena itu dalam penyajian 

gambar an pengaturannya (Lay Out) harus memperhatikan hal- hal berikut:  
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a) Membuat sketsa desain dengan teliti pada kertas.  

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

tubuh atau digambar sebagai flat.  

c) Beri sedikit keterangan pada detail pakaian.  

d)  Menempelkan contoh bahan pada sheet, jangan terlalu besar cukup 25 cm 

x 25 cm.  

4) Fashion Ilustration (Ilustrasi Desain Busana)  

Fashion Ilustration (Ilustrasi Desain Busana) adalah suatu sajian gambar 

fashion yang dimaksudkan untuk tujuan proporsi suatu desain. Seorang fashion 

ilustrator bertugas membuat sebuah ilustrasi untuk promosi suatu desain dan 

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

ilustration menggunakan proporsi 9 atau 10 kali tinggi kepala. Dalam hal ini kaki 

dibuat lebih panjang. 

2. Prinsip Penyusunan Moodboard 

Menurut Afif Ghurub Bestari (2015) Moodboard adalah sebuah media papan 

atau suatu alat yang dipergunakan untuk membantu seorang desainer dalam mecari 

ide. Moodboard berfungsi guna mewujudkan ide-ide yang masih bersifat abstrak, 

dimulai dari mecari berbagai sumber inspirasi, seperti potongan-potongan gambar, 

maca-macam warna yang dipilih, dan jenis-jenis benda yang dapat mengambarkan 

ide yang akan diwujudkan nanti, kemudian setelah mendapatkan bahan inspirasi 

dilanjutkan dengan membuat desain busana , hingga akhirnya dapat direalisasikan 

menjadi sebuah produk atau karya busana. Moodboard pada dasarnya berupa 
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kolase, sketsa, kliping, perca kain dan sample warna. Pembuatan Moodboard 

memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai media pembelajaran 

b. Memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas mengenai karya yang akan di 

buat oleh seorang desainer. Memberikan gambaran mengenai tujuan dan 

manfaat yang akan di peroleh dari karya yang akan di ciptakan. 

c. Merumuskan berbagai macam de yang semula masih bersifat abstark menjadi 

sebuah desain karya yang konkret. 

d. Sebagai media perencanaan pada kegiatan industri khususnya industry busana 

dan kriya tekstil, seperti butik, industry garmen, atau industry kriya tekstil. 

E. Busana Pesta 

1. Deskripsi Busana Pesta 

a. Pengertian Busana Pesta 

Menurut Prapti Karomah dan Sacilia Sawitri (1998: 10) busana pesta adalah 

busana yang dikenakan untuk menghadiri suatu pesta, dimana pesta tersebut dibagi 

menurut waktunya yaitu pesta pagi, siang dan malam. Sedangkan menurut Sri 

Widarwati (1993: 1). Busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang digunakan 

untuk menutupi dan menghias tubuh.  

Berdasarkan pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

busana pesta adalah busana/pakaian yang dikenakan saat menghadiri sebuah pesta, 

dimana pemakaiannya dapat dibagi sesuai kesempataan waktu, yaitu busana pesta 

pagi, siang dan malam 
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b. Hiasan Busana 

Hiasan Busana adalah suatu usaha memperindah kain sebagai bahan busana 

dengan motif atau ragam hias yang indah dan menarik. Motif atau ragam hias 

tersebut diselesaikan dengan berbagai macam tusuk hias, benang hias, pita-pita, 

manik-manik atau hiasan yang lain agar permukaannya menjadi lebih indah 

c. Penggolongan Busana Pesta 

Menurut Prapti Karomah dan Sacilia Sawitri (1998 : 10) busana pesta adalah 

busana yang dikenakan untuk menghadiri suatu pesta, dimana pesta tersebut dibagi 

menurut waktunya yaitu pesta pagi, siang dan malam. Pada penulisan ini penulis 

mengangkat tema busana malam maka dari itu pengertian busana pesta malam 

menurut  Enny Zuhni Khayati (1998) busana pesta adalah busana yang dipakai pada 

kesempatan pesta dari waktu matahari terbenam sampai waktu berangkat tidur, baik 

yang bersifat resmi maupun tidak resmi  

Menurut Prapti Karomah dan Sicillia 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 

Menurut Prapti Karomah dan Sicilia Sawitri (1986:10) busana pesta pagi 

atau siang dapat memakai busana Barat atau Timur atau busana Nasional. Pada 

pesta perkawinan lebih baik mengunakan busana Nasional. Busana pesta pagi 

dipilih warna yang cerah, berkesan lembut dengan bahan yang menyerap keringat 

dan pemilihan warna cenderung lebih muda tetapi tidak berkilau. 
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Sedangkan menurut Enny Zuhni Khayati (1998 : 2) busana pesta pagi atau 

siang adalah busana yang digunakan pada acara pesta yang diselenggarakan antara 

pukul 09.00 – 15.00. Busana yang dikenakan sehari – hari untuk berbagai 

kesempatan baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi diwaktu matahari 

bersinar.  

(b)  Pesta Sore  

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.  Sedangkan menurut 

Enny Zuhni Khayati, (1998 : 9), busana pesta sore adalah busana yang dipakai pada 

kesempatan sore menjelang malam.  

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 

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. Busana untuk pesta 

malam merupakan busana yang paling mewah, terutama bagi wanita (Prapti 

Karomah dan Sacilia Sawitri, 1986 : 10). Berdasarkan uraian diatas, busana pesta 

malam adalah busana yang digunakan pada kesempatan malam hari dengan 

menggunakan bahan yang berkualitas dan hiasan pelengkap yang bagus.  
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Menurut kesempatan pakainya busana pesta dapat digolongkan menjadi dua 

macam, (Prapti Karomah, 1990 : 9) yaitu :  

1) Undangan resmi  

Undangan resmi misalnya upacara kenegaraan di lapangan atau di dalam 

gedung, serah terima jabatan, wisuda diperguruan tinggi, upacara akad nikah, 

resepsi perkawinan, dan lain – lain.  

2) Undangan tidak resmi  

Undangan tidak resmi misalnya selamatan, syukuran, ulang tahun, 

perpisahan dan lain – lain. Busana pesta terdiri dari; gaun, blus, rok, busana 

Nasional dan busana daerah. Oleh sebab itu dalam pemilihannya perlu dibedakan 

busana acara resmi atau busana acara tidak resmi. 

d. Karakteristik Busana Pesta 

Pemilihan bahan busana harus memperlihatkan karakteristik busana pesta 

yang akan dibuat. Karakteristik busana pesta, antara lain:  

a). Model/ siluet busana pesta  

“Siluet busana pesta adalah struktur pada desain busana yang mutlak harus 

dibuat dalam suatu desain” (Sri Widarwati, dkk, 1993).  

“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, X, V” (Arifah A. Riyanto, 2003).   

Dalam pembuatan busana pesta ada beberapa siluet busana yang dapat 

dipakai, antara lain :  
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1) Siluet A, yaitu busana dengan model pada bagian bawah lebih lebar dari pada 

bagian atas. 

2)  Siluet Y, yaitu busana yang pada bagian atas lebar dan pada bagian bawahnya 

sempit.  

3) Siluet I, yaitu busana dengan model bagian atas besar / lebar, bagian badan / 

tengah lurus dan bagian bawah lebar.  

4) Siluet S, yaitu busana dengan model pada bagian atas besar, pada bagian tengah 

kecil/sempit, dan pada bagian bawah lebar.  

5) Siluet T, adalah busana yang mempunyai desain garis leher kecil, ukuran lengan 

panjang dan bagian bawah atau rok kecil. 

6) Siluet L, adalah bentuk / model busana yang merupakan variasi dari berbagai 

siluet 

2. Bahan Busana Pesta 

1) Bahan busana 

Bahan yang digunakan untuk busana pesta biasanya dipilih bahan-bahan 

yang berkualitas tinggi dan mampu menimbulkan kesan mewah. menurut 

Widarwati, S., (1993) bahan yang digunakan untuk busana pesta antara lain beledu, 

kain renda, lame, sutera, dan sebagainya. Busana pesta yang digunakan pada 

umumnya adalah bahan yang berkilau, bahan tembus terang, mewah dan mahal 

setelah dibuat. Menurut Khayati, E.Z., (1998:9) ada 4 hal yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan bahan busana yaitu: 

a) Memilih bahan sesuai dengan model desain.  

b) Memilih bahan sesuai dengan kondisi si pemakai.  
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c) Memilih bahan sesuai dengan kesempatan si pemakai.  

d) Memilih bahan sesuai dengan kenangan keluarga. 

2)   Warna Bahan  

 Warna dapat mencerminkan perasaan hati seseorang yang mengenakan 

busana. Warna yang gelap akan berkesan mengecilkan tubuh, sedangkan warna 

terang akan memberikan kesan gemuk. Untuk pemakaian yang berkulit gelap 

disarankan memakai baju yang mempunyai unsur kekuningan. Wanita dewasa 

disarankan memakai warna pastel, hijau, biru karena warna-warna ini menimbulkan 

kesan dewasa, anggun, dan tenang. Warna busana dan warna kulit mempunyai 

hubungan yang sangat erat. “Pemilihan warna bahan untuk pesta malam sebaiknya 

dipilih warna yang agak tua, misalnya hitam, biru tua, coklat tua, merah, dan lain-

lain“  (Prapti Karomah, 1990).  

Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa, untuk memilih warna dalam 

pembuatan busana pesta malam sebaiknya memilih warna yang mencolok supaya 

mampu menimbulkan kesan glamour. 

1) Tekstur Bahan 

Menurut Sri Widarwati, dkk (2000: 14), “tekstur adalah sifat permukaan 

dari suatu benda yang dapat dilihat dan dirasakan”. Sifatsifat permukaan tersebut 

antara lain kaku, lembut, kasar, halus, tebal, tipis, dan tembus terang 

(transparan).Pengertian tekstur tidak saja terbatas pada keadaan permukaan benda, 

tetapi juga menyangkut kesan yang timbul dalam perasaan dari apa yang terlihat 

pada permukaan benda. Tekstur busana ikut berperan dalam penampilan suatu 

busana. Untuk mendapatkan keselarasan dalam tekstur maka perlu diketahui 
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macam-macam tekstur. Macam-macam tekstur antara lain halus, licin, berkilau, 

kusam, kasar, dan lain-lain. Tekstur bahan untuk busana pesta malam biasanya 

lembut, bahan melangsai, mengkilap, dan menggunakan bahan yang berkualitas.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, tekstur yang 

digunakan untuk busana pesta malam adalah tekstur yang halus, licin berkilau, dan 

menggunakan bahan yang berkualitas, karena busana pesta merupakan busana yang 

beda dari busana-busana yang lain. 

3. Pola Busana 

Pola busana merupakan pola yang akan dipakai dalam pembuatan sebuah 

busana. Pola dasar adalah pola yang dibuat dengan menggunakan ukuran dan 

sistematika yang sudah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pola busana 

adalah pola pengembangan dari pola dasar sesuai model yang diinginkan. Menurut 

Widjiningsih (1994:3) pola konstruksi adalah pola yang diperhitungkan secara 

matematis dan digambarkan pada kertas sehingga tergambar bentuk badan muka 

dan belakang, rok, lengan, kerah, celana, dan sebagainya masih dapat diubah 

menjadi pola yang dikehendaki. Pola konstruksi dapat dibuat untuk semua jenis 

bentukbadan. 

Adapun macam-macam sistem pembuatan pola busana wanita menurut Porrie 

Muliawan., (1983:110) diantaranya adalah sebagai berikut;  

1) Pola Busana Sistem So’en 

Pola busana sistem so’en adalah pola yang dibuat badan muka dan belakang 

digambarkan bersatu dengan pola badan muka sebelah kanan. Berikut adalah 

kelebihan dan kekurangan 41 pembuatan pola sistem so’en;  
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Kelebihan: a. Lipit kup satu di pinggang dan besar. Baik untuk orang gemuk 

dan untuk membuat mantel. b. Leher muka menghadap ke kanan jika dipakai karena 

penutupnya di sebelah kanan.  

Kekurangan: a. Model jahitan pinggang, pinggangnya harus diperiksa supaya 

letaknya datar. b. Menggunakan 3 ukuran badan. c. Bila ukuran tidak benar maka 

semua pecahan yang ada pada konstruksi ini menjadi salah.  

2) Pola Busana Sistem Meyneke  

Pola dasar wanita sistem meyneke adalah sistem pembuatan pola badan 

muka dan belakang digambar berdampingan. Pola busana sistem meyneke terdapat 

kekurangan dan kelebihan dari pola tersebut diantaranya adalah sebagai berikut; 

          Kelebihan: Lipit kup di bahu dibuat cukup besar sesuai dengan besar bentuk 

payudara yaitu selisih antara lingjkar badan dan lebar bahu. Berdasarkan penelitian 

hasil kup busana dengan pola ini baik sekali. Kekurangan: Jatuhnya garis bahu agak 

ke belakang. Walaupun begitu, apabila diperbaiki pekerjaannya sangat mudah. 

Untuk itu pakailah ukuran kontrol.  

3) Pola Busana Sistem Dressmaking  

Pola sistem dressmaking adalah pola yang digambar dengan badan muka dan 

belakang terpisah. Pembuatan pola ini dimulai dari bagian leher. Adapun 

kekurangan dan kelebihan pembuatan pola dengan sistem ini, diantaranya adalah 

sebagai berikut;  

Kelebihan: Lipit kup cukup untuk orang kurus dan sedang. Letak lipit kup 

langsung ada di sisi tempat yang umum disukai. Duduk baju dari hasil konstruksi 

ini cukup baik. 
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Kekurangan: Untuk orang yang memiliki buah dadanya besar ruang hasil 

ruang yang dibuat dengan pola ini kurang. Ada beberapa metode sebelum 

pembuatan pola, di antaranya:  

1) Pengambilan ukuran  

Pada proses pembuatan pola terlebih dahulu harus mengambil ukuran 

badan. Dalam pengukuran badan harus dilakukan dengan teliti dan tepat agar 

pembuatan busana terlihat bagus dan sesuai dengan ukuran. Sebelum mengambil 

ukuran sebaiknya mengikatkan ban veter pada bagian dada, pinggang, dan panggul 

agar mendapatkan ukuran yang tepat.  Apabila desain busana yang dibuat berupa 

bustie maka di bagian atas dada dan bawah dada diikat menggunakan ban veter 

secara melingkar. Adapun ukuran-ukuran yang dibutuhkan dalam pembuatan 

busana (Porrie Muliawan, 2003: 78), di antaranya:   

a.   Ukuran Pola Badan  

a) Lingkar leher  

Lingkar leher diukur sekeliling batas leher dan badan dengan meletakkan jari 

telunjuk di lekuk leher. 

b) Panjang bahu  

Panjang bahu diukur dari batas leher ke puncak lengan.  

c) Lingkar badan  

Diukur sekeliling badan atas yang terbesar melalui puncak payudara, kemudian 

ke ketiak terus ke belakang. Letak meteran di belakang harus datar dari ketiak 

sampai ketiak, diukur pas dahulu kemudian ditambah 4 cm atau 4 jari. 

d) Lingkar pinggang  
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Lingkar pinggang diukur dari sekeliling pinggang (pas dahulu), kemudian 

ditambah 1 cm atau 1 jari. Tambahan ini untuk pola badan atas, tetapi untuk 

celana boleh kurang 1 cm.  

e) Linggkar panggul  

Lingkar panggul diukur pada badan bawah yang terbesar, pas dahulu kemudian 

tambah 4 cm atau 4 jari. Diambil pada ketinggian dua jari di atas puncak pantat, 

meteran terlihat datar.  

f) Lebar muka  

Lebar muka diukur pada pertengahan jarak bahu terendah ketiak dari batas 

lengan kanan sampai kiri.  

g) Panjang muka  

Panjang  muka diukur dari lekuk leher di tengah muka ke bawah sampai di 

bawah ban veter pinggang. 

h) Lebar punggung  

Lebar punggung diukur pada pertengahan jarak bahu terendah dan    ketiak, dari 

batas lengan kiri sampai batas lengan kanan.  

i) Panjang punggung  

Panjang punggunng diukur dari tulang leher yang menonjol di tengah belakang 

lurus be bawah sampai di bawah ban veter pinggang.  

j) Panjang sisi  

Panjang sisi diukur dari batas ketiak, di mana diletakkan mistar sebagai batas, 

sampai di bawah ban veter pinggang dikurangi 2, 3, atau 4 cm, tergantung 

besarnya lubang lengan yang dikehendaki.  



  
 

    
 

  

52 

 

 

k) Tinggi dada  

Tinggi dada diukur dari bawah ban veter pinggang tegak lurus ke atas sampai 

puncak payudara.  

l) Lebar dada  

Beberapa sistem kontruksi pola dasar wanita memerlukan ukuran ini, yaitu 

mengukur jarak dari puncak payudara yang satu ke puncak yang disebelahnya.  

b. Ukuran Pola Lengan  

a) Lingkar lubang lengan  

Diukur sekeliling lubang lengan, pas dahulu lalu ditambah 4 atau 6 cm untuk 

kontruksi pola pada lengan 

b) Panjang lengan luar  

Diukur dari bahu terendah/ puncak lengan ke bawah.  

c) Tinggi kepala lengan  

 dari bahu terendah ke batas lengan atas yang tersebar, umumnya 12 atau 14 cm.  

d) Lingkar bawah lengan  

Diukur sekeliling besarnya tempat lengan berhenti pas dahulu, kemudian 

ditambah 2 atau 3 cm. 

c.  Ukuran Pola Rok  

a) Panjang rok muka  

Diukur dari bawah ban vetar pinggang di tengah muka lurus ke bawah sampai di 

lantai, karena rata. Kemudian ukur beberapa panjang yang dikehendaki 

dikurangi dari lantai. 
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b) Panjang rok sisi  

Diukur sampai lantai dahulu, kemudian dikurangi dengan angka yang sama. 

Umumnya panjang rok sisi 1 atau 2 cm lebih panjang dari pada ukuran di tengah 

muka.  

c) Panjang rok belakang  

Diukur pada tengah belakang dari bawah ban vetar ke lantai dahulu, kemudian 

dikurangi dengan angka yang sama, umumnya tengah belakang kurang 1 cm dari 

tengah depan. 

4. Teknologi Busana 

Teknologi busana adalah suatu cara atau teknik dalam pembuatan busana agar 

hasilnya bagus dan nyaman dipakai (Nanie Asri Yulianti, 1993). Dalam pembuatan 

busana, teknologi busana yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1) Teknologi Penyambungan (Kampuh)  

Kampuh adalah kelebihan jahitan atau tambahan jahitan untuk 

menghubungkan dua bagian dari busana yang dijahit (Nanie Asri Yuliati,1993:4). 

Sedangkan menurut Soekarno (2000:138), kampuh adalah jahitan yang terdiri satu 

bagian atau lebih dari pakaian. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diambil 

kesimpulan kampuh adalah tambahan jahitan yang terdiri satu bagian atau lebih 

yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian dari dua busana yang dijahit. 

Kampuh terdiri dari dua macam, yaitu: 
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a. Kampuh Buka  

Kampuh buka adalah kampuh yang kelebihan jahitannya dibuka. Agar 

kampuhnya rapi, dapat dirapikan dengan cara antara lain kampuh buka yang 

diselesaikan dengan dirompok, kampuh buka yang diselesaikan dengan dijahit tepi 

tirasnya, kampuh buka yang diselesaikan dengan digunting zig-zag, kampuh buka 

yang diselesaikan dengan tusuk balut, kampuh buka yang diselesaikan dengan tusuk 

feston. Menurut Sicilia Sawitri (1997) ada dua cara untuk menjahit kampuh buka 

yaitu sebagi berikut:  

a) Kampuh yang harus dijahit disatukan, kemudian dijahit dengan jarak jahitan 

sedang (tidak terlalu besar ataupun kecil) dan dijahit tepat pada garis pola.  

b)  Kampuh yang sudah dijahit, dibuka dan dipress dengan seterika (Sicilia Sawitri, 

1997)  

b.   Kampuh Tutup  

Kampuh tutup adalah kampuh yang kelebihan jahitan dari dua bagian kain 

tidak terbuka, melainkan dijadikan satu.  

c.   Kampuh Balik  

Kampuh balik ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan pakaian anak, 

pakaian dalam wanita, pakaian wanita dewasa yang dibuat dari bahan tembus 

terangKampuh balik ada tiga macam, yaitu kampuh balik biasa, kampuh balik 

semu, dan kampuh balik yang diubah/ digeser. 

 d..Kampuh Pipih 

 Kampuh pipih biasa digunakan untuk pakaian bayi dan pakaian pria.  

 e. Kampuh Perancis  
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Kampuh Perancis ini berfungsi untuk menghubungkan dua bagian kain 

dengan satu setikan. Kampuh ini biasa digunakan untuk bahan-bahan yang tipis.  

    f. Kampuh Sarung  

Kampuh sarung dipakai untuk menyambung bahan bercorak kotak-kotak, 

untuk menjahit pakaian yang dipakai bolak-balik. Kampuh ini terdapat dua jalur 

setikan. 

1. 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.  

2. Teknologi Facing  

Facing sebagai penyelesaian bagian lapel kerah, lapisan lidah pada bagian 

muka dan sebagai hiasan jika menggunakan warna lain (kombinasi warna) dari 

busananya (Nannie Asri Yulliatri, 1993). Sedangkan menurut Sicilia Sawitra 

(1997:21) Facing adalah lapisan yang tampak dari luar. 

3. Teknologi Lining  

Lining adalah kain pelapis yang berfungsi sebagai pelapis busana dan 

penutup jahitan, sehingga busana nampak rapi baik dari bagian luar maupun bagian 

dalam (Sicilia Sawitri, 1997:20). Lining biasanya juga disebut sebagai vuring. 

Dalam pemilihan bahan untuk lining, harus memenuhi syarat-syarat antara lain: 

1) Tahan lama sesuai dengan bahan pokok   

2) Tidak tembus terang  
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3) Tidak luntur  

4) Tahan obat dalam proses dry cleaning  

5) Warna cocok atau harmonis dengan bahan pokoknya  

6) Bahannya halus  

Menurut Nanie Asri Yulianti (1993). Penyelesain lining ada dua macam 

yaitu teknik lepas dan teknik lekat, berikut pengertiannya: 

a)  Pemasangan lining dengan teknik lepas.  

Pemasangan lining dengan teknik lepas yaitu antara bahanu tama dengan 

bahan lining diselesaiakn tersendiri dan hanya bagian tertentu yang disatukan, 

misalnya kerung lengan, kerung leher ataupun ban pinggang. Kelebihan dari 

pemasangan lapisan ini adalah kemungkinan berkerut sangat kecil selain itu apabila 

dilihat dari bagian baik dan buruk tampak rapi.  

b)  Pemasangan lining dengan teknik lekat  

Pemasangan lining dengan teknik lekat yaitu bahan lining dijahit bersama 

dengan bahan utama. Kelebihan pemasangan bahan lining adalah pemasangan lebih 

cepat, dan hasil jadi akan lebih kuat. Teknik pemasangan seperti ini biasa digunakan 

untuk bahan tembus terang. Sedangkan untuk kekurangannya dari teknik 

pemasangan ini adalah jahitannya akan tampak berkerut apabila dalam memasang 

dan menjahitnnya kurang hati-hati dan teliti. 

Berdasarkan pendapat diatas pelapisan atau lining adalah kain pelapis yang 

berfungsi sebagai pelapis busana untuk menutup jahitan pada busana yang berbahan 

tipis agar tampak rapi baik dari bagian dalam maupun luar.  
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6. Teknologi Pengepresan/Setrika 

Pengepresan adalah suatu metode atau cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil jahitan yang rapi. Ada tiga tingkatan dalam proses pengepresan 

yaitu sebelum memotong, selama penjahitan dan setelah pakaian selesai dijahit. 

Untuk mendapatkan hasil yang sempurna pada busana tailoring harus dilakukan 

pengepresan berulang-ulang. Cara mengepres disini adalah dengan penyetrikaan. 

Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengepresan antara lain: papan pres 

(papan seterika), papan lengan, bantalan tailor (Tailor’s Ham), kain pengepres, 

seterika uap minimal 1100 watt, roll untuk kampuh/ seam roll (Sicilia Sawitri, 1997 

: 70-72). Langkah-langkah pengepresan menurut  Wancik, M.H. (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 kertas 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 gar 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 baik jatuhnya. 

Oleh sebab itu, tiap proses menjahit, sebaiknya kampuh dipres dengan rapi. 
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5. Hiasan Busana 

Desain hiasan busana atau garnitur busana adalah segala sesuatu yang 

dihiaskan pada busana agar busana tersebut nampak lebih indah (Enny Zuhni 

Khayati, 1998: 17). Disain hiasan adalah desain yang berfungsi untuk memperindah 

suatu benda (Widjiningsih, 1982: 1). Menurut Sri Widarawati (1993: 1) disain 

hiasan busana adalah bagian-bagian dalam bentuk struktur yang tujuanya untuk 

mempertinggikan keindahan desain strukturnya. Desain hiasan busana dapat berupa 

kerah, renda, pita, kancing hias, bisban, dan lain – lain. 

Berdasarkan uraian di atas hiasan busana merupakan suatu bagian busana 

yang bertujuan untuk memperindah suatu disain sehingga desain tersebut memiliki 

nilai keindahan yang tinggi. 

Untuk membuat desain hiasan yang baik perlu diperhatikan syarat – syarat 

sebagai berikut:  

a. Hiasan harus dipergunakan secara terbatas atau tidak berlebihan.  

b. Letak hiasan harus disesuaikan dengan bentuk strukturnya.  

c. Cukup ruang untuk latar belakang, yang memberikan efek kesederhanaan  

dan keindahan terhadap desain tersebut.  

d. Bentuk latar belakang harus dipelajari secara teliti dan sama indahnya  

dengan penempatan pola-pola pada benda tersebut.  

e. Hiasan harus cocok dengan bahan desain strukturnya dan sesuai dengan cara 

pemeliharaannya.(Ernawati, 2008 : 201) 
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Keseimbangan dari hiasan juga perlu diperhatikan. Keseimbangan ini secara 

garis besar dapat dikelompokkan atas 2 yaitu keseimbangan simetris dan 

keseimbangan asimetris.  

1) Keseimbangan simetris merupakan keseimbangan yang tercipta dimana bagian 

yang satu sama dengan bagian yang lain. Contohnya bagian kiri sama besar dengan 

bagian kanan atau bagian atas sama dengan bagian bawah. 

2) Keseimbangan asimetri (keseimbangan informal) merupakan keseimbangan yang 

dibuat dimana bagian yang satu tidak sama dengan bagian yang lain tetapi tetap 

menimbulkan kesan seimbang. Misalnya bagian kanan atas dan kiri bawah yang 

diberi motif.  


