
BAB II 

DASAR PENCIPTAAN KARYA 

 

A. Tema Penciptaan Tromgine 

Tema adalah garis besar atau ide pokok suatu karya seni, dari sebuah 

tema dapat menghasilkan gambaran,rancangan dan konsep tentang karya 

apa yang akan diciptakan. Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita 

berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya 

fiksi yang diciptakannya (Aminuddin, 1995:91). Keraf ( 2002:107) 

berpendapat bahwa tema adalah sebuah amanat utama yang disampaikan 

oleh seorang penulismelalui sebuah karangan. 

Pergelaran Busana Proyek Akhir dan Karya Inovasi Produk Fashion 

Mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana Universitas 

Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2016 mengusung tema Tromgine. 

Tromgine merupakan singkatan dari The Role of Millennials Generation in 

Natural Environment, yang dapat diartikan sebagai peranan generasi 

milenial terhadap  lingkungan alam. Manusia merupakan bagian dari alam 

semesta. Lingkungan alam sangat penting bagi manusia karena lingkungan 

alam mempengaruhi perkembangan hidup manusia. Pada masa sekarang, 

generasi milenial hidup serba modern dan digital. Mereka memanfaatkan 

kemajuan teknologi sebagai alat penunjang dalam kehidupan sehari-hari. 

Memiliki sifat sebagai pribadi dengan pikiran terbuka,  rasa percaya diri 

yang bagus, optimis, dan mampu mengekspresikan perasaan, maka generasi 

milenial memiliki sifat positif yang dapat dimanfaatkan untuk membangun 

peradaban manusia yang lebih baik. Dalam hal ini generasi milenial dituntut 

untuk ikut serta dalam perkembangan dan kemajuan dunia, salah satunya di 

bidang busana. 

Karya yang ditampilkan merupakan wujud dari percampuran 

kemajuan teknologi dengan warisan budaya yang ada di Indonesia. Sumber 

ide yang diambil merupakan Heritage dan untuk acuan desain dan trend 

mengacu pada trend 2019/2020 yaitu Singularity.  Singularity merupakan 

gambaran kemajuan teknologi masa depan dan perubahan zaman yang 



terjadi akibat pergeseran teknologi. Heritage juga dapat disebut sebagai 

warisan budaya masa lalu yang seharusnya diestafetkan dari generasi ke 

generasi, karena dikonotasikan mempunyai nilai - nilai sehingga patut 

dipertahankan atau dilestarikan keberadaannya. Seperti sebuah bangunan 

bersejarah, pakaian atau busana adat dan tari-tarian.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tromgine 

merupakan singkatan dari The Role of Millennials Generation in Natural 

Environment, yang diartikan sebagai peranan generasi milenial dalam 

lingkungan alam. Dengan mengacu pada trend 2019/2020 Singularity yang 

mengambil tema gambaran teknologi masa depan yang belum dapat 

diprediksi. 

 

B. Trend Forecasting 2019/2020 Singularity 

Dalam dunia fashion, trend sangat berpengaruh dalam 

perkembangan dan pengulangan. Trend berfungsi sebagai acuan dalam 

memenuhi selera pasar dalam kurun waktu tertentu.  

Trend yang sedang berlangsung pada tahun ini mengacu pada trend 

forcasting “singularity” yang diterbitkan oleh BEKRAF. Pesan yang 

disampaikan oleh trend singularity ini adalah kekhawatiran, harapan, 

pertanyaan dan optimisme di masa depan. Tema ini kemudian dibagi 

menjadi empat sub bab yaitu neo medival, exuberant, svarga, dan cortexs. 

Penjabaran dari masing – masing tema adalah sebagai berikut:  

1. Neo Medival 

Neomedival merupakan salah satu tema singularity yang mengambil 

abad pertengahan, romantisme, yang tetap mengedepankan kesan 

futuristik. Sub-tema dari Neo Medival adalah sebagai berikut: 

a. The Futurist 

Sumber ide  dari the futuris adalah romantisme abad pertengahan 

yang tercipta dari keingginan untuk melepaskan diri dari kenangan 

pahit, nostalgia, dan pesimis. Selanjutnya dituangkan dalam karya  

yang berkesan romantic, clean, konteporer, dan elegant.  



b. Armoury  

Rasa pesimis tentang keamanan dunia melahirkan sebuah benteng 

pertahanan. Siluet  yang ditampilkan terinspirasi dari baju perang 

abad pertengahan. Armoury mengambil   kesan siluet yang tegas  

untuk menciptakan kesan maskulin, kolosal, dan pemberontakan. 

Palet warna yang digunakan adalah warna –warna gelap seperti hijau 

tua, abu- abu coklat tua. Bahan yang digunakan pada subtema 

Armoury adalah bahan yang dapat menciptakan kesan kokoh seperti 

bahan baja dan bahan vinyl.  Inspirasi siluet sub-tema Armoury 

adalah baju perang abad pertengahan dengan potongan yang lebih 

sederhana. 

c. Distopian 

Dystopian mengambil kesan karat dan lusuh pada abad pertengahan. 

Perwujudan kesan karat dan  lusuh dengan pemilihan warna yang 

cenderung jingga, potongan assimetris, serta teknik unfinish. 

2. Exuberant  

Exubrant mengangkat tema kemanusiaan yang dinamis, cerdas, serta 

semangat positif. Rekonsiliasi budaya yang tidak terlepas dari kemajuan 

teknologi menjadikan exuberant memiliki karakter yang santai lucu dan 

stylish. Visualisasi dari sub-tema ini adalah grafis yang berwarna, street 

art, komik dan kartun. Exuberant dibagi menjadi tiga sub-tema yaitu: 

a. New age zen 

Gaya yang diangkat pada sub-tema new age zen  adalah casual 

sporty, latar belakang tema ini adalah budaya Asia - Amerika 

dengan karakter yang narsis, aktif, dan optimis.  

 

 

b. Urban caricature 

Warna dan motif dari urban caricature sanggat beragam, 

menggambarkan gejolak anak muda melalui tokoh kartun, mural, 

dan street art. 



c. Posh nerd 

Posh nerd didominasi oleh warna ceria, tampilannya terkesan aneh  

namun tetap berkesan lucu dan sporty. Sub-tema ini terinspirasi 

dari ambisi seorang kutu buku yang   lebih senang menyendiri dari 

pada berada di tempat yang ramai.  

3. Svarga  

Svarga diambil dari bahasa sansekerta yang berarti surga. Svarga 

merupakan simbol dari dampak yang dihasilkan jika umat manusia 

bersatu dan bekerjasama, memberikan kemurahan hati dan pengetahuan 

dengan efek rasa bahagia menciptakan semacam surga diatas bumi.  

Desain menonjolkan kria, dan warisan budaya. Terdapat tiga sub-tema 

dari svarga yaitu:  

a. Festive fiesta 

Keberagaman dan berbagai macam budaya,sistem politik, dan 

kebiasaan  terwakilkan dalam sub-tema festive fiesta.  

b. Upskill craft 

Upskill craft (kriya berkelas) , merupakan sebuah peningkatan nilai 

dari seni kriya yang dibuat menjadi seni kontemporer. Subtema ini 

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

kriya dan tenun banyak dipakai untuk lebih memberi kesan yang 

“membumi”. 

c. Couture boho 

Couture boho merupakan visualisasi dari masyarakat kapitalis 

yang bergaya bourgeois. Gaya ini dituangkan  dalam rancangan adi 

busana yang tetap mengedepankan unsur elegant dan tradisional.  

 

4. Cortexs  

Tema cortexs diambil dari kecerdasan buatan di era evolusi digital 

dimana digitalist membaur di seluruh lingkup hidup manusia. Cortexs 

dibagi menjadi sub-tema yaitu : 

a. Lucid  



Neokorteks menjadi harapan dalam proses penelitian  untuk 

mencapai solusi bagi setiap permasalahan  

b. Fractalucius 

Tekstur dan siluet yang unik  memberikan kesan rapuh, organic, 

namun teratur berulang. Fractalucius merupakan gambaran proses 

digitalis yang dinamis demi menciptakan suatu kehidupan yang 

baik melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan .  

c. Glitch  

Glitch merupakan penggambaran dari pesatnya teknologi 

kecerdasan buatan yang terkadang sulit diimbangi oleh nalar 

manusia.  

 

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 Sri Widarwati (1996: 58) sumber ide 

adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan seseorang untuk 

menciptakan suatu ide baru. Kemudian menurut Widjiningsih (2006: 

70) sumber ide adalah sesuatu hal yang dapat menimbulkan rangsangan 

akan lahirnya suatu kreasi. Dari pendapat – pendapat tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sumber ide merupakan segala sesuatu yang 

terdapat di lingkungan sekitar yang dapat menimbulkan inspirasi bagi 

seseorang untuk menciptakan desain baru, dalam hal ini adalah berupa 

desain busana. Pengambilan sumber ide dalam pembuatan suatu desain 

harus jelas terlihat, sehingga orang akan dapat dengan mudah mengenali 

sumber ide hanya dengan melihat busananya saja. 

2. Penggolongan Sumber Ide 

Menurut Chodijah dan Wisri A. Mamdy (1982: 172), pada 

dasarnya untuk menciptakan suatu desain busana dapat diilhami dari 

beberapa sumber yaitu : 



1. Sumber sejarah dan penduduk asli dunia 

 Sumber sejarah dan penduduk asli dunia meliputi pakaian 

daerah, pakaian nasional dari berbagai bangsa dan pakaian 

penduduk asli dari suatu daerah. Misalnya pakaian daerah dari 

negara Jepang yaitu kimono, pakaian tersebut dapat dijakdikan 

sebagai sumber ide terutama yang menjadi ciri khas dari kimono. 

2. Sumber alam sekitar 

Sumber ide alam sekitar berarti dalam membuat suatu karya 

busana mengambil inspirasi dari segala sesuatu yang ada di 

lingkungan sekitar. Yang termasuk dalam golongan ini misalnya 

: gelombang laut, awan, macam – macam bunga, macam – 

macam buah, binatang, gunung, dan lain – lain. 

3. Pakaian kerja suatu profesi tertentu 

Pengambilan sumber ide pakain kerja atau suatu profesi 

tertentu biasanya hanya pada profesi yang mempunyai ciri khas 

pakaian yang memang berbeda dengan yang lain, misalnya saja 

pakaian seragam TNI, pakaian seragam bengkel, pakaian 

seragam perawat, dan lain – lain. 

4. Peristiwa penting  

Pengambilan peristiwa penting sebagai sumber ide ini hanya 

suatu peristiwa yang besar dan biasanya mempunyai frekuensi 

penyelenggaraan minimal satu tahun sekali. Contoh peristiwa 

penting yang sering digunakan sebagia sumber ide adalah 

peristiwa Olimpiade, SEA Games, hari Nasional, peristiwa 

tradisional, dan lain – lain. 

3. Pengembangan Sumber Ide 

Teori pengembangan sumber ide menurut Dharsono Sony 

Kartika (2004) dapat dibagi menjadi 4, yaitu : 

a.  Stilisasi 

Teori Stilisasi merupakan penggambaran untuk mencapai 

bentuk keindahan dengan cara menggunakan obyek atau benda yang 



digambar, yaitu dengan menggayakan disetiap kontur pada obyek 

atau benda tersebut. Contoh : pengambilan ornament, motif batik, 

lukisan tradisional dan lain-lain. Proses stilisasi ini dapat dilakukan 

dengan menambahkan detail pada setiap perubahan sehingga 

semakin banyak detailnya semakin rumit. 

b. Distorsi 

Distorsi adalah penggambaran bentuk yang menekankan 

pada pencapaian karakter, dengan cara menyangatkan wujud-wujud 

tertentu pada benda atau obyek yang digambar. Contoh : karakter 

wajah gatut kaca dan berbagai wajah topeng lainnya. 

c. Transformasi 

Transformasi adalah penggambaran bentuk yang 

menekankan pada pencapaian karakter dengan memindahkan (trans) 

wujud atau figur dari obyek lain ke obyek yang digambarkan. 

Contoh : penggambaran manusia berkepala binatang atau sebaliknya 

d. Teori Disformasi 

Merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada 

interpretasi karakter dengan cara mengubah bentuk obyek dengan 

hanya 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. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan 

wujud dalam pengembangan sumber ide dapat empat jenis yaitu 

stilasi, distorsi, trensformasi, dan deformasi. Dimana setiap jenis 

tersebut akan menghasilkan pengembangan ide yang lebih variatif 

dan unik. Pemilihan pengembangan perwujudan sumber ide 

mempengaruhi hasil karya yang akan dibuat.  

4. Sumber ide “ Benteng Duurstede” 

Pergelaran  busana ini menggunakan tema besar  yaitu heritage  

Indonesia. Heritage  merupakan peninggalan sejarah yang berumur 



puluhan tahun. Penulis mengambil sumber ide dari heritage Indonesia 

yang diwujudkan dalam busana dengan mengacu pada trend 

forecasthing 2019-2020 sehingga mendapatkan tema yang bernama 

“TROMGINE”. Tema yang digunakan dalam pembuatan busana pesta 

ini yaitu Neo medival dengan subtema Armoury. Untuk sumber ide yang 

digunakan adalah Benteng Duurstede.  

Berdasarkan situs registrasi nasional cagar  budaya Republik 

Indonesia 

(https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/detailcb/PO2016011100

012/benteng-duurstede) Benteng Duurstede yang terletak di Pulau 

Saparua, Maluku Tengah, merupakan salah satu bangunan peninggalan 

sejarah zaman VOC. Beteng Duurstede menempati lahan dengan luas 

3970 m², luas benteng 3970 m², dan luas bangunan di dalam benteng 

1.429 m². Sebagai benteng pertahanan, bangunan ini dibangun di 

puncak bukit karang setinggi 7 meter. Denahnya berbentuk oval dan 

menghadap ke timur. Tinggi tembok benteng rata-rata 5 m dengan 

ketebalan 1,25 m, dan terdapat celah-celah untuk menempatkan 

meriam. Di sisi barat dan timur terdapat pos pengintai (turret). 

Di dalam benteng terdapat setidaknya 9 bangunan, 3 bangunan 

masih utuh, selebihnya tinggal pondasi. Di sisi selatan bangunan 

terdapat 5 meriam dan sebuah sumur di bagian depan luar benteng. 

Kekhasan Benteng Duurstede yaitu penanda perlawanan Pattimura 

terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1817 dan satu-satunya desain 

benteng masa kolonial yang berdenah oval. Sejak abad XVI Maluku 

telah menjadi pusat perhatian negara-negara barat untuk menanamkan 

kekuasaan dan menguasai rempah-rempah. Saparua menjadi salah satu 

daerah utama penghasil cengkeh yang menjadi perhatian negara-negara 

barat. Pada tahun 1691, Gubernur Nicolas van Saghen mendirikan 

sebuah benteng di atas bukit karang yang berada di tepi laut. Benteng 

ini dibuat karena Fort Hollandia sudah dianggap tidak layak digunakan. 

Benteng tersebut diberi nama Duurstede yang berarti “kota mahal”. 



Benteng ini sangat penting dari segi keletakan untuk kepentingan 

militer. 

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Pulau Saparua pada 

tahun 1796, Benteng Duurstede ikut dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 

1803 benteng ini dikembalikan kepada Belanda, namun di tahun 

berikutnya terjadi peperangan kembali antara Inggris dan Belanda yang 

menyebabkan Benteng Duurstede jatuh kembali ke tangan Inggris pada 

tahun 1810. Pada tahun 1817 seluruh Maluku termasuk Saparua 

diserahkan kembali kepada Belanda melalui perjanjian. Pasukan lokal 

yang dipekerjakan oleh Inggris yang bertugas di Benteng Duurstede 

akan dipindahkan ke Batavia, termasuk Pahlawan Nasional Sersan 

Mayor Thomas Mattulesy Pattimura. Rencana pemindahan ini memicu 

gerakan perlawanan yang kemudian dipimpin oleh Sersan Mayor 

Thomas Mattulesy Pattimura pada tanggal 16 Mei 1817. Seluruh 

penghuni benteng tewas kecuali putra Residen yang bernama Jan 

Lubert van den Berg. Jatuhnya Benteng Duurstede memicu perlawanan 

rakyat terhadap Belanda meluas hingga Pulau Haruku dan Pulau Hitu. 

Perlawanan ini akhirnya gagal dan menyebabkan Pattimura ditangkap. 

Oleh karena itu, VOC memusatkan perhatiannya untuk merebut 

kembali benteng. Segala usaha telah dilakukan VOC di antaranya 

adalah mengirim bantuan tentara dan persenjataan perang, namun 

demikian setiap penyerangan tersebut selalu gagal. Situasi ini 

mendorong VOC bertindak lebih agresif, Gubernur van Middelkoop 

terpaksa meminta bantuan kepada Sultan Ternate dan Sultan Tidore. 

Bangunan Cagar Budaya Benteng Duurstede kurang terawat, sudah 

banyak kerusakan pada bagian bangunan. Bangunan-bangunan yang 

masih utuh tidak dimanfaatkan kecuali satu bangunan yang menempel 

pada dinding dekat pintu masuk sebagai ruang informasi. Meriam-

meriam yang terdapat di dalamnya masih ada dan utuh. Sumur yang 

berada di luar benteng tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat. Di luar 



benteng dibangun museum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten 

Maluku Tengah. 

  

D. Desain Busana 

1. Unsur dan Prinsip 

a. Unsur 

Menurut Sri Widarwati (2000: 7) unsur-unsur busana adalah 

segala sesuatu yang dipergunakan untuk menyusun suatu rancangan. 

Codjijah, Wisri A. Mamdy (1982) berpendapat bahwa unsur desain 

adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuat karya seni 

rupa yang mempunyai suau wujud (rupa). Sedangkan menurut 

Prapti Karomah dan Sicilia Sawitri (1986: 35) unsur-unsur desain 

adalah segala sesuatu yang disusun untuk mendapatkan desain. 

Menurut Ernawati (2008 : 202) Unsur desain merupakan unsur-

unsur yang digunakan untuk mewujudkan desain sehingga orang 

lain dapat membaca desain tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa unsur 

adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuat suatu 

rancangan karya seni/ desain sehingga dapat dibaca atau dimengerti 

oleh orang lain dalam hal ini adalah rancangan busana. 

Berikut merupakan unsur – unsur desain : 

1. Garis 

Garis merupakan unsur yang paling tua yang digunakan 

manusia dalam mengungkapkan  perasaan  atau  emosi  (Sri  

Widarwati,  1993:  7) Sedangkan menurut Prapti Karomah dan 

Sicilia Sawitri (1986: 350) 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, yang dimaksud dengan unsur garis 

ialah hasil goresan dengan benda keras di atas permukaan benda 

alam (tanah, pasir, daun, batang, pohon dan sebagainya) dan 

benda-benda buatan (kertas, dinding, papan dan sebagainya) 

(Ernawati, 2008 : 202). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik 

kesimpulan yaitu garis merupakan 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. Salahsatu 

contoh penerapan garis pada disain busana adalah garis empire 

yang terletak dibawah payudara wanita. Dari garis – garis yang 

dibuat selalu memberikan kesan tersendiri atau yang sering 

disebut dengan sifat atau watak garis. Adapun sifat – sifat garis 

menurut Ernawati (2008:202) adalah sebagai berikut : 

 

a. Sifat garis lurus 

Garis lurus mempunyai sifat kaku dan memberi kesan 

kokoh, sungguh-sungguh dan keras, namun dengan adanya 

arah sifat garis dapat berubah seperti : 

1. Garis lurus tegak memberikan kesan keluhuran 

2. Garis lurus mendatar memberikan kesan tenang 

3. Garis lurus miring/diagonal merupakan kombinasi 

dari sifat 

4. Garis vertikal dan horizontal yang mempunyai sifat 

lebih hidup (dinamis). 

b. Sifat garis lengkung 



Garis lengkung memberi kesan luwes, kadang-kadang 

bersifat riang dan gembira. Dalam bidang busana garis 

mempunyai fungsi : 

1. Membagi bentuk struktur kedalam bagian – bagian 

pakaian untuk menentukan model pakaian 

2. Memberikan arah dan pergerakan model untuk 

menutupi kekurangan bentuk tubuh, seperti garis 

princes, garis empire dan lain-lain. 

Penggunaan unsur garis yang tepat pada sebuah 

pembuatan busana tentu akan menghasilkan karya yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Dalam busana pesta 

malam ini unsur garis diaplikasikan pada garis princes 

untuk bustie. 

2. Arah 

Setiap  unsur  garis  mempunyai  arah,  dimana  arah  

tersebut  terdiri  dari  empat macam, yaitu: Arah mendatar, arah 

tegak, arah miring ke kanan, arah miring ke kiri (Widjiningsih, 

1982). Sedangkan menurut Arifah A. Riyanto (2003) arah dan 

garis  mempunyai  keterkaitan,  arah  dapat  mengubah  kesan  

dari  sebuah  garis. Kemudian menurut Chodiyah dan Wisri A. 

Mamdy (1982: 8) masing-masing arah memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap si pengamat. 

 

Pada setiap benda yang ada disekitar kita dapat diamati 

adanya arah tertentu, misalnya mendatar, tegak lurus, miring 

dan sebagainya. Hal ini sering dimanfaatkan dalam merancang 

busana dengan tujuan tertentu. Misalnya arah biasanya 

digunakan untuk mensiasati kekurangan dari seseorang dalam 

mengenakan busana. Pada bentuk tubuh gemuk sebaiknya 

dihindari pemakaian dengan arah mendatar karena akan 

memberi kesan melebarkan, tetapi sebaiknya menggunakan 



unsur dengan arah vertikal misalnya garis prinses. Begitu pula 

sebaliknya untuk bentuk tubuh yang kurus dianjurkan memakai 

unsur arah mendatar. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa, arah adalah sesuatu yang digunakan untuk mengubah 

sifat dari garis yang berupa arah mendatar, horisontal serta 

diagonal dan biasanya dimanfaatkan untuk memberikan kesan 

tertentu pada busana yang diciptakan. Pada busana pesta malam 

untuk remaja ini unsur arah yang digunakan adalah unsur arah 

horisontal. 

3. Bentuk  

Bentuk adalah suatu bidang yang tejadi apabila kita 

menarik satu garis dan menghubungi sendiri permulaanya 

(Widjiningsih 1982: 4). Unsur bentuk ada dua macam yaitu 

bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Bentuk dua dimensi 

adalah bentuk bidang datar yang dibatasi oleh garis. Sedangkan 

bentuk tiga dimensi adalah ruang yang bervolume yang dibatasi 

oleh permukaaan (Sri Widarwati, 1993). Bentuk adalah wujud 

yang ditampilkan (Kamus Bahasa Indonesia, 2001:13). 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) (Ernawati, 2008 : 203). 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 merupakan bentuk 

yang tidak terikat pada bentuk apapun tetapi tetap 

mempertimbangkan prinsip-prinsip desain (Ernawati, 2008 : 

203). 

Menurut beberapa pendapat yang diuraikan di atas 

bentuk adalah bidang yang dibatasi sebuah permukaaan dan 

garis yang berbentuk geometris dan bebas (naturalis, abstrak, 

atau dekoratif). Apabila diterapkan dalam pembuatan busana, 

bentuk – bentuk tersebut dapat berupa bentuk kerah, bentuk 

lengan, bentuk saku, bentuk hiasan, dan lain - lain. 

4. Tekstur  

Tekstur adalah sifat permukaan dari suatu benda yang 

dapat dilihat dan dirasakan (Sri Widarwati,1993: 14). Tekstur 

adalah sifat permukaan dari suatu garis, bidang maupun bentuk 

(Widjiningsih, 1982: 5). Tekstur mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap bentuk badan pemakainya karena tekstur 

merupakan sifat permukaan bahan (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 

2005: 15). Tekstur merupakan keadaan permukaan suatu benda 

atau kesan yang timbul dari apa yang terlihat pada permukaan 

benda (Ernawati, 2008 : 204). 

Berdasarkan pendapat - pendapat di atas tekstur adalah 

permukaan suatu benda yang berupa permukaan dari sebuah 

garis, bidang maupun bentuk yang dapat dilihat dan dirasakan. 

Pembuatan busana pesta memilih bahan tidak terlalu dibatasi 

sesuai dengan selera pemakainya. 

Pemilihan tekstur bahan yang tepat tentunya juga dapat 

mempengaruhi penampilan seseorang. Misalnya saja yang 



berkilau dan bahan yang trasparan akan memberi kesan 

menggemukkan, sehingga bahan yang berkilau atau trasparan 

sebaiknya disarankan untuk seseorang yang mempunyai tubuh 

kurus. 

5. Ukuran 

Ukuran adalah sesuatu yang diterapkan dalam garis dan 

bentuk yang dapat mempengaruhi hasil suatu desain (Arifah A. 

Riyanto, 2003). Setiap garis dan bentuk mempunyai ukuran 

yang berbeda-beda, dengan adanya ukuran panjang pendek garis 

dan besar kecil benda menjadi berbeda (Sri Widarwati, 1993 : 

10). Ukuran merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi 

desain pakaian ataupun benda lainnya (Ernawati, 2008 : 204). 

Berdasarkan uraian di atas, ukuran adalah segala sesutu yang 

digunakan untuk membedakan panjang pendek besar kecil suatu 

benda dan dapat mengatur keseimbangan sebuah benda serta 

mempengaruhi suatu desain busana. 

Unsur-unsur yang dipergunakan dalam suatu desain 

busana diatur ukurannya dengan baik agar desain tersebut 

memperlihatkan keseimbangan. Menurut Sri Widarwati (1993 : 

10), ada 5 ukuran panjang rok antara lain : 

a) Mini : Rok yang panjangnya 10 – 15 cm di atas lutut. 

b) Kini : rok yang panjangnya sampai lutut. 

c) Midi : rok yang panjangnya 10 – 15 cm di bawah lutut. 

d) Maxi : rok yang panjangnya sampai pergelangan kaki. 

e) Longdress : gaun yang panjangnya sampai lantai / tumit. 

 

Pada busana pesta malam untuk remaja ini ukuran yang 

digunakan adalah longdress karena gaun yang dibuat 

panjangnya sampai lantai  

6. Nilai gelap terang 



Nilai gelap terang adalah suatu sifat warna yang 

menunjukkan apakah warna mengandung hitam atau putih (Sri 

Widarwati, 1993: 10). Nilai gelap terang menyangkut 

bermacam-macam tingkatan atau jumlah gelap terang yang 

terdapat pada suatu desain (Widjiningsih, 1982: 5). Nilai gelap 

terang berhubungan dengan warna yaitu dari warna gelap 

sampai warna yang paling terang dan untuk sifat terang 

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

Sebuah benda dapat terlihat disebabkan adanya cahaya, 

baik cahaya alam maupun cahaya buatan. Jika diamati pada 

suatu benda terlihat bahwa tidak semua bagian-bagian 

permukaan benda terkena oleh cahaya secara merata, ada bagian 

yang terang dan ada bagian yang gelap. Hal ini menimbulkan 

adanya nada gelap terang pada permukaan benda yang sering 

disebut dengan istilah value atau nada gelap terang. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

nilai gelap terang adalah suatu sifat warna yang menunjukkan 

tingkatan warna dari warna tergelap (mengandung hitam) 

sampai terang (mengandung putih). Penerapan nilai gelap terang 

dalam sebuah busana terletak pada pemiihan warna bahan. 

7. Warna  

Warna merupakan unsur desain yang paling menonjol 

dan dapat mengungkapkan suasana perasaan atau watak benda 

yang dirancang (Ernawati, 2008 : 205). Menurut Sri Ardiati 

Kamil (1986: 77) warna adalah sebuah elemen disain yang 

sangat penting untuk pakaian. 

Warna dapat menunjukkan sifat dan watak yang 

berbeda-beda dan mempunyai variasi yang sangat banyak. 

Misalnya warna panas, warna dingin, warna lembut, warna 

ringan, warna sedih, warna gembira dan sebagainya maka ini 

disebut juga dengan watak warna. 



a) Menurut Erawati  (2008) teori warna dapat dikelompokkan 

menjadi 

1. Warna primer 

Warna primer, warna ini disebut juga dengan warna 

dasar atau pokok, karena warna ini tidak dapat diperoleh 

dengan pencampuran hue lain. Warna primer ini terdiri 

dari merah, kuning dan biru. 

 

 

2. Warna sekunder 

Warna Sekunder, warna ini merupakan hasil 

pencampuran dari dua warna primer, warna sekunder 

terdiri terdiri dari orange, hijau dan ungu. 

3. Warna intermediet 

Warna intermediet, warna ini dapat diperoleh dengan 

dua cara yaitu dengan mencampurkan warna primer 

dengan warna sekunder yang berdekatan dalam 

lingkaran warna atau dengan cara mencampurkan dua 

warna primer dengan perbandingan 1 : 2. Ada enam 

macam warna intermediet yaitu : kuning, hijau, biru, 

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

orange 

4. Warna tertier 

Warna tertier. Warna tertier adalah warna yang 

terjadi apabila dua warna sekunder dicampur. Warna 

tertier ada tiga yaitu tertier biru, tertier merah dan tertier 

kuning. 

5. Warna kwarter 

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) warna menurut sifatnya dapat 

dibagi atas 3 bagian yaitu : 

1. Sifat panas dan dingin 

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 

Sifat terang dan gelap suatu warna disebut dengan 

value warna. Value warna ini terdiri atas beberapa 

tingkat. Untuk mendapatkan value ke arah yang lebih tua 

dari 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 intensitas lemah 

akan terlihat kusam. 

c) Kombinasi warna 

Untuk menambah suatu desain menjadi lebih indah, 

maka penggunaan warna tidak hanya satu macam saja 



namun dapat dikombinasikan menjadi beberapa warna. 

Menurut Ernawati (2008) 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. 

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. 

b. Prinsip Desain 

Prinsip desain adalah suatu cara untuk menyusun unsur-

unsur sehingga tercapai perpaduan yang memberi efek tertentu (Sri 

Widarwati, 2000 : 15). Sedangkan menurut Widjiningsih (1982:9) 

prinsip desain adalah suatu cara penggunaan dan pengkombinasian 

unsur-unsur desain menurut prosedur-prosedur tertentu. 

Menurut uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

prinsip desain merupakan sebuah cara untuk mengkombinasikan 

unsur desain sesuai prosedur tertentu sehingga memberi perpaduan 

efek/dampak tertentu. Adapun prinsip-prinsip desain adalah sebagai 

berikut : 

a. Harmoni  

Keselarasan adalah kesatuan diantara macam-macam unsur 

walaupun berbeda tetapi membuat tiap-tiap bagian itu tetap 

kelihatan bersatu (Sri Widarwati, 1993 : 15). Sedangkan 

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. 

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 di atas keselarasan adalah kesatuan unsur 

sebuah disain yang melalui susunan obyek yang diterapkan 

dalam garis, bentuk, warna dan tekstur. Menurut Sri Widarwati 



(1993) 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 tidak terkesan ramai. Pedoman yang baik dalam 

pemberian warna dalam busana yakni tidak lebih dari 3 

warna. 

b. Proporsi  

Proporsi adalah hubungan satu dengan yang lain dalam satu 

susunan (Widjiningsih, 1982: 13). Perbandingan digunakan 

untuk menampakkan lebih besar atau lebih kecil dan memberi 

kesan adanya hubungan satu dengan yang lainya yaitu busana 

dengan pemakainya (Sri Widarwati, 1993: 17). Proporsi adalah 

prinsip tentang hubungan antara bagian desain secara 

menyeluruh (Sri Ardiati Kamil, 1986: 62). Proporsi adalah 

perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain 

yang dipadukan (Ernawati, 2008 : 211). 

Menurut beberapa pendapat di atas dapat ditaik kesimpulan 

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 

menjadi kurang menyenangkan. 

c. Balance  

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 

asimetris (informal) (Ernawati, 2008 : 212). Apabila 

penggunaan unsur elemen desain seperti garis, warna, bentuk 

dan lain - lain dalam suatu desain dapat memberikan 

rasa puas atau ”sreg” dihati (Sri Ardiati Kamil, 1986: 63) 

Menurut Widjiningsih (1982: 15) keseimbangan dapat dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu ; 

(a) Keseimbangan Formal  

keseimbangan formal adalah keseimbangan dari obyek 

bagian kiri sampai kanan, tenga atau pusat desain dengan 

jarak yang sama; 

(b) Keseimbangan Informal 

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  

Keseimbangan Abivious adalah keseimbangan dari obyek 

bagian kiri dan kana tidak serupa tetapi keduanya 

mempunyai daya tarik yang sama. Suatu keseimbangan 

dapat terwujud apabila penggunaan unsur-unsur desain 

seperti garis, bentuk, warna dan yang lain dalam satu desain 

dapat memberi rasa puas (Widjiningsih, 1982: 15). 

d. Irama  



Irama adalah suatu pergerakan pandangan yang dapat 

mengalihkan pandangan mata dari suatu bagian ke bagian yang 

lain (Sri Widarwati,1993: 17). Menurut Arifah  A.  Riyanto  

(2003:  57)  irama  yang  merupakan  suatu  pergerakan  yang 

teratur dari satu bagian kebagian yang lainnya. Sedangkan 

menurut Widjiningsih (1982: 17) dalam seni irama dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk pergerakan dalam disain tersebut 

berirama. 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. 

Menurut Ernawati (2008 : 212) ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk menghasilkan suatu irama, yaitu : 

(a) Pengulangan bentuk secara teratur 

(b) Perubahan atau peralihan ukuran 

(c) Melalui pancaran atau radiasi 

(d) Melalui pertentangan 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bisa ditarik 

kesimpulan irama adalah suatu pergerakan yang teratur yang 

dapat mengalihkan pandangan mata dari satu bagian kebagian 

yang lainya. 

e. Aksen  

Aksen merupakan sesuatu yang pertama kali membawa mata 

pada hal yang penting dalam suatu rancangan atau yang sering 

disebut dengan center of interest / pusat perhatian (Ernawati, 

2008 : 212). Disain busana harus mempunyai suatu bagian yang 

disebut lebih menarik dari bagian-bagian lainnya, dan ini disebut 

dengan perhatian (Sri Widarwati, 1993: 21). 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 di jadikan aksen 

(b) Bagaimana menciptakan aksen 

(c) Berapa banyak aksen yang dibutuhkan 

(d) Dimana aksen ditempatkan 

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan, bisa disimpulkan 

bahwa pusat perhatian adalah bagian busana yang lebih menraik 

dibandingkan bagian lainnya yang dapat berupa warna, garis, 

bentuk dan ukuran yang kontras serta dalam pemberian hiasan 

f. Unity atau kesatuan  

Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan 

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

Kesatuan merupakan sesuatu yang dapat menunjang bagian 

yang lain yang akan memberikan sentuhan bahwa hal tersebut 

selaras dan tidak dapat dipisahkan. 

 

 

2. Desain  

a. Pengertian Desain 

Desain adalah Suatu kreativitas seni yang diciptakan 

seseorang dengan pengetahuan dasar kesenian serta rasa indah 

(Sadjiman Ebdi Sanyoto, 2005: 1). Menurut Sri Widarwati (2000), 

desain adalah merupakan rancangan atau gambaran suatu obyek 

yang dibuat berdasarkan susunan garis, bentuk, warna dan tekstur. 

Arifah A Riyanto (2003: 1) berpendapat bahwa desain adalah 

racangan sesuatu yang dapat diwujudkan pada benda nyata atau 

perilaku manusia, yang dapat dirasakan, dilihat, didengar dan diraba. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa desain adalah suatu rancangan obyek atau gambaran yang 



dibuat berdasarkan susunan garis, bentuk, warna dan tekstur yang 

dapat dirasakan, dilihat, didengar dan diraba serta dapat ditunjukkan 

dalam kreativitas seseorang. 

b. Penggolongan Desain 

1. Desain struktur 

Desain struktur pada busana disebut juga dengan siluet 

busana (silhoutte). Siluet adalah garis luar dari suatu pakaian, 

tanpa bagian-bagian atau detail seperti lipit, kerut, kelim, kup 

dan lain-lain (Ernawati, 2008 : 196). Menurut Sri Widarwati 

(1993: 2) disain struktur adalah berdasarkan susunan bentuk, 

warna dan tekstur dari suatu benda. Sedangkan menurut Arifah 

A. Riyanto (2003: 7) disain struktur adalah suatu susunan garis, 

bentuk yang dipadukan menjadi suatu rancangamn model 

busana yang dapat berbentuk menjadi berbagai siluet, yaitu A, 

I, S, H, Y dan Bustle. Desain struktur adalah susunan garis, 

bentuk, warna dan tekstur dari suatu benda yang mempunyai 

ruang maupun gambaran suatu benda (Widjiningsih, 1982: 1). 

Berdasarkan uraian di atas desain struktur adalah desain yang 

terdiri dari susunan garis, bentuk, warna dan tekstur yang 

dipadukan menjadi berbagai macam busana. 

2. Desain hiasan 

Menurut Sri Widarwati (1993: 2) desain hiasan adalah desain 

yang berfungsi untuk memperindah desain strukturnya. 

Sedangkan menurut Arifah A. Riyanto (2003) disain hiasan 

adalah suatu desain yang dibuat untuk memperindah desain 

struktur baik sebagai hiasan maupun mempunyai fungsi ganda. 

Disain hiasan adalah disain yang berfungsi untuk memperindah 

suatu benda (Widjiningsih, 1992: 1). 

Berdasarkan pendapat di atas, disain hiasan adalah desain 

yang berfungsi untuk memperindah disain struktur suatu benda 

baik sebagai hiasan atau fungsi. Desain hiasan pada busana 



mempunyai tujuan untuk menambah keindahan desain struktur 

atau siluet. Desain hiasan dapat berupa krah, saku, renda, 

sulaman, kancing hias, bis dan lain-lain. 

c. Teknik penyajian gambar  

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. 

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 yang ditujukan pada pelanggan 

(buyer). Oleh karena itu dalam penyajian gambar dan 

pengaturannya (lay out) harus memperhatikan hal- hal berikut : 

a) Membuat sketsa desain dengan teliti pada kertas. 

b) Membuat sheet bagian belakang (back view)  

c) Beri sedikit keterangan pada detail pakaian. 



d) Menempelkan contoh bahan pada sheet, jangan terlalu besar 

cukup 2,5 cm x 25 cm. 

4. Fashion Ilustration  

Fashion  Ilustration  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 bagian kaki dibuat lebih panjang. 

5. Three Dimention Drawing (Gambar Tiga Dimensi) 

Three Dimention Drawing (Gambar Tiga Dimensi) 

merupakan suatu sajian gambar yang menampilkan suatu desain 

busana dengan bahan yang sesungguhnya. Gambar tiga dimensi 

dibuat dalam tiga kenampakan. Gambar ini umumnya 

digunakan untuk mempromosikan bahan baru dari suatu 

industsri kecil, biasanya berupa gambar proporsi tubuh dengan 

menghadap ke depan, luwes, dan menarik. 

Dari 5 macam teknik penyajian gambar yang dijelaskan di 

atas, penyusun menggunakan tiga teknik penyajian gambar 

dalam laporan ini. Penyajian gambar pertama berupa design 

sketching, dimana terdapat desain bagian – bagian busana yang 

kemudian dikembangkan menjadi satu kesatuan dalam suatu 

desain busana pesta malam rancangan penyusun. Penyajian 

gambar yang kedua berupa production sketching yaitu berupa 

gambar kerja busana dan gambar kerja hiasan busana. Penyajian 

gambar yang ketiga berupa presentation drawing dengan 

menggambar bagian depan dan belakang busana, dari sajian 

gambar ini penyusun menjelaskan bagian – bagian dari busana 

pesta malam yang dirancang. 

3. Desain 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) 

 

Keseimbangan dari hiasan juga perlu diperhatikan. Keseimbangan 

ini secara garis besar dapat dikelompokkan atas 2 yaitu keseimbangan 

simetris dan keseimbangan asimetris. 

a. 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. 

b. Keseimbangan asimetris (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. 

4. Desain pelengkap busana 

Pelengkap busana (accessories) adalah semua yang ditambahkan 

pada busana setelah mengenakan gaun, rok, blus, kain dan kebaya (Sri 

Widarwati, 1998: 33). Pelengkap busana adalah sesuatu yang dipakai 

untuk melengkapi dalam berbusana, baik bersifat praktis atau untuk 

menambah keindahan saja (Prapti Karomah, 1990: 1). Sedangkan 

menurut Wasia Rusbani (1985: 177) yang dimaksud pelengkap busana 

adalah kelompok benda-benda yang biasa dikenakan orang untuk 

melengkapi penampilannya atau melengkapi pakaian yang 

dikenakannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelengkap busana adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

melengkapi atau menambah nilai keindahan dalam penampilan 

berbusana seseorang. 

Menurut Sri Widarwati (1993) dilihat dari fungsinya pelengkap busana 

dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

a. Pelengkap busana praktis 

Pelengkap  busana  praktis  adalah  pelengkap  busana  yang  

tidak  hanya berfungsi untuk memperindah penampilan tetapi juga 

berfungsi sebagai pelindung bagi tubuh pemakai. Contohnya sepatu, 

topi, kaca mata, sarung tangan, kaos kaki, payung, dan lain – lain. 

b. Pelengkap busana estetis 

Pelengkap busana estetis adalah pelengkap busana yang 

fungsinya hanya untuk memperindah penampilan. Contohnya 

gelang, kalung, cincin, anting – anting, bros, selendang, dan lain – 

lain. 

 

E. Busana Pesta Malam 

1. Pengertian busana pesta 



Busana pesta adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta, 

baik pesta pagi, siang, sore ataupun malam hari (Enny Zuhni Khayati, 

1998 : 3). Sedangkan 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. Busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menutupi dan menghias tubuh (Sri Widarwati, 1993: 

1) 

Dari pendapat – pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa busana 

pesta merupakan busana yang dikenakan saat acara pesta baik itu pesta 

pagi siang maupun pesta pada malam hari. 

 

 

2. Penggolongan busana pesta 

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. 

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. 



Berdasarkan uraian di atas busana pesta pagi atau siang hari 

adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta pagi atau 

siang hari antara pukul 09.00 – 15.00, dengan bahan menyerap 

keringat dan warna yang tidak terlalu gelap. 

b. Pesta Sore 

Bahan yang digunakan lebih baik dari pada untuk busana 

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

Perhiasan jangan terlalu berkilau (Prapti Karomah dan Sacilia 

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

: 9), busana pesta sore adalah busana yang dipakai pada kesempatan 

sore menjelang malam. Menurut Prapti Karomah (1998 : 9), 

mendefinisikan untuk busana pesta sore pemilihan bahan sebaiknya 

yang bertekstur agak lembut dengan warna – warna yang cerah atau 

warna yang agak gelap tetapi tidak mencolok.  

Berdasarkan uraian di atas, busana pesta sore adalah busana 

yang dikenakan untuk kesempatan pesta pada sore hari dengan 

bahan yang bertekstur lembut dan dipadu warna gelap tetapi tidak 

mencolok 

c. Pesta Malam 

Busana untuk pesta malam merupakan busana yang paling 

mewah, terutama bagi wanita (Prapti Karomah dan Sacilia Sawitri, 

1986 : 10). Menurut Chodiyah dan Wisri A Mamdy (1982 : 171) 

busana pesta malam adalah busana yang dibuat dari bahan yang 

bagus dengan hiasan yang menarik sehingga kelihatan istimewa, 

yang dipakai pada malam hari. 

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  naional  dan  busana daerah. Oleh 

sebab itu dalam pemilihannya perlu dibedakan busana acara 

resmi atau busana acara tidak resmi. 

3. Karakteristik busana pesta  

a. Model / Siluet Busana Pesta 

Siluet busana pesta adalah struktur pada desain busana yang 

multak yang harus dibuat dalam dalam sebuah desain (Sri 

Widarwati,1993). Dalam pembuatan busana pesta ada beberapa 

siluet busana yang dapat dipakai, antara lain : 

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. 

Pada busana pesta malam untuk remaja ini menggunakan siluet A 

karena akan memberikan kesan dinamis dan tegas.  

b. Bahan Busana Pesta 



Busana  pesta  merupakan  busana  yang dikenakan  pada  

kesempatan  pesta. Dalam pemilihan busana pesta harus 

memperhatikan waktu pelaksanaan pesta dapat berupa pesta pagi, 

siang sore, atau malam. Menurut Arifah A. Riyanto, (2003: 203) 

bahan yang biasa digunakan dalam busana pesta adalah bahan yang 

tipis sampai bahan yang tebal, misalnya sutra, tenun, chiffon, woll, 

tille dan lain-lain. Sedangkan menurut Sri Widarwati (2000: 7) 

busana pesta dibuat dari bahan yang bagus dan menarik sehingga 

kelihatan istimewa. Untuk kesempatan pesta bahan yang biasanya 

dipilih adalah yang memberikan kesan mewah dan pantas untuk 

dipakai ke pesta, misalnya : sutra, taf, beludru dan sejenisnya. Tetapi 

hal itu juga harus menyesuaikan dengan jenis pestanya, pesta ulang 

tahun, pesta perkawinan dan sebagainya. 

c. Warna Busana Pesta 

Warna bahan yang digunakan akan memberikan kesan yang 

berbeda pada si pemakai, apabila menggunakan warna yang gelap 

akan berkesan mengecilkan tubuh, sedangkan warna terang akan 

memberikan kesan gemuk. Untuk pemakai yang berkulit gelap 

disarankan memakai baju yang mempunyai unsur kekuningan. 

Wanita dewasa disarankan memakai warna pastel, hijau, biru 

Karena warna-warna tersebut menimbulkan kesan dewasa, anggun, 

dan tenang. Warna busana dan warna kulit mempunyai hubungan 

yang sangat erat. Menurut Prapti Karomah (1990) pemilihan warna 

bahan untuk pesta malam sebaiknya dipilih warna yang agak tua, 

misalnya hitam, biru tua, coklat tua, merah, dan lain-lain. Sedangkan 

menurut Sri Widarwati (1993) pemilihan warna busana pesta 

berbeda, harus disesuaikan dengan kesempatan pestanya. Pada 

umumnya warna yang digunakan untuk busana pesta malam adalah 

mengandung unsur merah, hitam, keemasan, perak, atau warna-

warna mengkilap.  



Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam pemilihan warna bahan yang akan digunakan untuk busana 

pesta umumnya menggunakan warna yang mengkilap, bahan 

istimewa mengandung unsur merah, emas, dan perak.  . 

d. Tekstur Bahan Busana Pesta 

Tekstur  adalah  sifat  permukaan  dari  garis,  bidang  

maupun  bentuk (Widjiningsih, 1982: 5). Sedangkan menurut Sri 

Widarwati (2000: 14) tekstur adalah sifat dari permukaan benda 

yang dapat dilihat dan dirasakan. Tektur bahan yang dipakai busana 

pesta dapat dipilih bahan yang berkilau, lembut, melangsai, kaku, 

tebal, tipis, dan lain –lain yang tentunya disesuaikan dengan kondisi 

pemakai dan pada kesempatan pesta yang akan dihadiri. Salah satu 

contoh tekstur bahan yang dapat menjadi pilihan dalam pembuatan 

busana pesta adalah sutra yang mempunyai tekstur lembut, 

melangsai, dan berkilau. 

4. Pola busana 

Pola busana merupakan pola yang akan dipakai dalam pembuatan 

sebuah busana. Pola busana dibuat berdasarkan desain busananya. Akan 

tetapi sebelum dilakukan pembuatan pola busana diperlukan beberapa 

hal antara lain : 

a. Pengambilan Ukuran 

Dalam  proses  pembuatan  pola  busana  diperlukan  banyak  

persiapan diantaranya adalah pengambilan ukuran. Berikut adalah 

beberapa ukuran yang diperlukan dan cara pengambilan ukuran 

yaitu : 

1. Lingkar badan  

Diukur sekeliling badan atas yang terbesar ,mulai dari 

puncak dada,diukur pas ditambah 4 cm atau dengan 

menyelakan 4 jari. 

2. Lingkar pinggang 

Diukur sekeliling pinggang pas 



3. Lingkar panggul 

Diukur sekeliling lingkar panggul atau badan bawah yang 

terbesar, diukur pas kemudian ditambah 4 cm atau diselakan 

4 jari. 

4. Lingkar leher 

Diukur  sekeliling batas leher bawah, dengan meletakan jari 

telunjuk di tekuk leher atau ditambahkan 1 cm. 

5. Lingkar kerung lengan 

Diukur sekeliling lengan pas, kemudian ditambah 2 cm. 

Untuk busana tanpa lengan ditambahkan 4 cm untuk lubang 

lengannya 

 

6. Lebar muka 

Lebar muka diukur  5 cm di bawah lekuk leher tengah muka, 

lalu diukur datar dari batas lengan kiri sampai kanan 

7. Lebar punggung 

Diukur dari tulang leher belakang yang menonjol 9 cm, 

kemudian diukur datar dari batas lengan kiri sampai kanan. 

8. Tinggi dada 

Diukur dari pinggang tegak lurus ke atas sampai ke puncak 

payudara.   

9. Tinggi panggul 

Diukur dari pinggang tegak lurus sampai batas panggul 

10. Panjang muka 

Diukur dari tekuk leher di tengah muka sampai pinggang. 

11. Panjang punggung 

Diukur dari tulang leher belakang yang menonjol ke bawah 

sampai dengan pinggang 

12. Lebar  bahu 

Diukur dari  bahu paling tinggi  sampai titik bahu terendah 

atau paling ujung 



13. Panjang lengan 

Diukur dari tinggi puncak sampai dengan panjang lenggan 

yang diinginkan. 

14. Panjang rok 

Diukur dari pinggang sampai dengan panjang yang 

diinginkan.  

 

Pola sangat penting artinya dalam pembuatan busana. Baik atau 

tidaknya busana yang dikenakan seseorang tergantung benar atau 

tidaknya dalam pembuatan pola busana. Kualitas pola sendiri 

dipengaruhi beberapa hal misalnya ketepatan pengambilan ukuran, 

kemampuan untuk menentukan garis – garis pola seperti kerung lengan, 

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

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

sebagainya. Terdapat dua teknik pembuatan pola diantaranya adalah : 

1) Pola teknik konstruksi 

Pola konstruksi adalah pola dasar yang dibuat berdasarkan 

ukuran badan pemakai, dan digambar dengan perhitungan secara 

matematika sesuai dengan sistem pola konstruksi masing-masing 

(Ernawati, 2008 : 246). Pembuatan pola konstruksi lebih rumit dari 

pada pola standar disamping itu juga memerlukan waktu yang lebih 

lama, tetapi hasilnya lebih baik dan sesuai dengan bentuk tubuh 

pemakai.Ada beberapa macam pola konstruksi antara lain : pola 

sistem Dressmaking, pola sistem So-en , pola sistem Charmant, pola 

sistem Aldrich, pola sistem Meyneke dan lain-lain sebagainya. 

2) Pola teknik drapping 

Menggambar pola dasar dengan teknik drapping adalah 

membuat pola sesuai dengan ukuran dan bentuk badan seorang 

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

pembutan pola, model dapat diganti dengan dressform atau boneka 

jahit yang ukurannya sama atau mendekati ukuran model. Sebelum 



membuat pola dengan teknik drapping, terlebih dahulu dipersiapkan 

alat dan bahan yang diperlukan seperti : 

a) Dressform / boneka jahit 

b) Pita ukur  

c) Jarum pentul 

d) Jarum tangan 

e) Penggaris 

f) Pensil dan kapur jahit 

g) Gunting kain 

h) Karbon jahit dan rader 

i) Tali kord 

j) Blaco / bahan dasar yang dipakai untuk mendrapping. 

5. Teknologi Busana 

Teknologi busana adalah suatu cara atau teknik pembuatan 

busana agar hasilnya menarik dan nyaman dipakai (Nanie Asri Yuli, 

1993). Teknik dalam pembuatan busana meliputi teknik busana madya, 

teknik busana masal, dan  adi busana. Dalam pembuatan busana pesta 

pada umumnya memilih teknik adi busana. Ada beberapa macam teknik 

dalam penjahitan busana , yaitu : 

a. Teknologi Penyambungan / Kampuh 

Menurut Nanie Asri Yulianti (1993), kampuh adalah 

kelebihan jahitan atau tambahan jahitan untuk menghubungkan dua 

bagian dari busana yang dijahit. Sedangkan menurut M.H Wancik 

(1992 : 76), kampuh adalah bagian pinggiran kain yang merupakan 

tempat untuk menggabungkan kain yang satu dengan yang lain, lalu 

dijahit sesuai dengan garis pola atau rader. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kampuh merupakan kelebuhan jahitan untuk 

menggabungkan dua bagian busana yang dijahit sesuai pola. 

Kampuh terdiri dari beberapa macam, yaitu : 

1) Kampuh buka 



Kampuh buka adalah kampuh yang kelebihan jahitanya 

dibuka. Terdapat beberapa cara agar kampuh buka rapi, antara 

lain dengan cara kampuh buka yang diselesaikan degan 

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 festoon, 

diselesaikan dengan diobras. 

2) Kampuh tutup 

Kampuh tutup adalah kampuh yang kelebihan jahitan 

dari dua bagian kain tidak terbuka, melainkan dijadikan satu. 

Cara penyelesaikan kampuh tutup ini antara lain : 

a) Kampuh balik 

Kampuh balik ini biasanya dipakai untuk 

menyelesaikan pakaian anak, pakaian wanita, pakaian 

wanita dewasa yang dibuat dari bahan tembus terang. 

Kampuh balik terdapat tiga macam yaitu, kampuh balik 

biasa, kampuh balik semu, dan kampuh balik yang diubah 

atau digeser. 

b) Kampuh tutup penyelesaian dirompok 

Kampuh tutup penyelesaian dirompok adalah  

kampuh yang kelebihan jahitan dari dua bagian kain tidak 

terbuka, melainkan dijadikan satu yang diselesaikan dengan 

kumai serong. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembuatan busana pesta malam untuk wanita remaja dengan sumber 

ide Benteng Duurstede menggunakan penyelesaian dengan kampuh 

buka pada bahan utama, dan pada bagian lengan menggunakan 

penyelesaian kampuh tutup dengan cara dirompok agar busana 

tampak lebih rapi. 

b. Teknologi Interfacing 



Interfacing adalah bahan yang dipergunakan untuk 

memberikan bentuk nampak rapi dan indah (Sicilia Sawitri, 1997: 

21). Bagian yang perlu diberi interfacing  adalah bagian kerah, 

lapel kerah, punggung dan lidah tengah muka. Terdapat dua jenis 

interfacing yaitu dengan perekat dan tanpa perekat. Di pasaran 

interfacing dijual dalam berbagai macam bentuk seperti kain pasir, 

viselin, kain keras, kain gabus, dam lain-lain. Dalam menentukan 

interfacing hendaknya memperhatikan hal-hal dibawah ini : 

 

a) Kesesuaian dengan bahan utama  

b) Kesesuaian antara tebal dan tipis  bahan utama 

c) Ketepatan penempatan bahan pelapis 

c. 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. Lining adalah pelapis untuk 

melapisi kain yang bahannya tipis atau kain yang terasa gatal 

dikulit (M.H. Wanchik, 2006:61)  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan 

untuk lining menurut (Sicilia Sawitri, 1997:20), harus memenuihi 

syarat-syarat antara lain : 

1) Tahan lama sesuai dengan bahan pokok 

2) Tidak tembus terang  

3) Tidak luntur  



4) Tahan obat dalam proses dry cleaning  

5) Warna cocok atau harmonis dengan bahan pokonya  

6) Bahannya halus  

Penyelesaian lining ada dua macam yaitu teknik lepas dan 

teknik lekat (Nanie Asri Yuliati, 1993).  

1) Pemasangan lining  dengan teknik lepas  

Pemasangan lining  dengan teknik lepas yaitu antara bahan 

utama dengan bahan lining  diselesaikan 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.  

2) 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 jahitannnya akan tampak 

berkerut apabila dalam memasang dan jahitanya kurang hati-

hati dan teliti.  

 Berdasarkan pendapat diatas pelapis 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.  

d. Teknologi Pengepresan 

Pengepresan adalah suatu metode atau cara yang dilakukan 

untuk mendapatkan hasil jahitan yang rapi. Pengepresan ini 

dilakukan setiap kali selesai menjahit dengan menggunakan seterika 

dengan suhu yang disesuaikan dengan bahan busananya (Sicilia 

Sawitri: 1997). Lebih baik apabila terdapat tiga tingkatan dalam 

proses pengepresan yaitu sebelum memotong, selama penjahitan, 

dan setelah pakaian selesai dijahit. 

 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 pelapis pengepres, 

setrika uap minimal 1100 watt, roll untuk kampuh atau seam roll  

(Sicilia Sawitri, 1997:70-72). 

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

sebagai berikut : 

1) Sebelum menyetrika, perhatikan dulu jenis kain apakah tahan 

panas atau tidak.  

2) Pada saat menyetrika, sebaiknya dilapisi dengan kain katun 

atau 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 dibawahnya agar bagian tersebut menjadi licin 

menurut bentuknya. Untuk bagian yang cekung, gunakan 

bagian ujung setrika untuk mengepres.  



Pengepresan sangat berpengaruh terhadap penampilan 

busana, dengan pengepresan yang baik maka hasil jahitan suatu 

busana akan terlihat lebih rapi dan jatuhnya bagus. Oleh sebab itu, 

setiap proses menjahit, sebaiknya kampuh dipress dengan rapi. 

6. Hiasan Busana 

Hiasan busana dapat juga dapat disebut sebagai ornamen. 

Ornamen berasal dari kata “ORNARE” (bahasa Latin) yang berarti 

menghias. Ornamen adalah pola hias yang dibuat dengan digambar, 

dipahat, dan dicetak, untuk mendukung meningkatnya kualitas dan nilai 

pada suatu benda atau karya seni (Susanto, 2003). Ornamen juga 

merupakan perihal yang akan menyertai bidang gambar (lukisan atau 

jenis karya lainnya) sebagai bagian dari struktur yang ada didalamnya.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa: ornamen 

adalah salah satu karya seni dekoratif yang biasanya dimanfaatkan untuk 

menambah estetika suatu benda atau produk, atau merupakan suatu 

karya seni dekoratif (seni murni) yang berdiri sendiri, tanpa terkait 

dengan benda/produk fungsional sebagai tempatnya. Menurut Seriyoga 

Parta dan Wayan Sudana (https://yogaparta.wodrpress.com), 

motif  dalam ornamen meliputi : 

a) Motif Geometris. 

Motif tertua dari ornamen adalah bentuk geometris, motif ini 

lebih banyak memanfaatkan unsur-unsur dalam ilmu ukur seperti 

garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, segiempat, 

bentuk meander, swastika, dan bentuk pilin, patra mesir “L/T” dan 

lain-lain. Ragam hias ini pada mulanya dibuat dengan guratan-

guratan mengikuti bentuk benda yang dihias, dalam 

perkembangannya motif ini bisa diterapkan pada berbagai tempat 

dan berbagai teknik, (digambar, dipahat, dicetak) 

b) Motif tumbuh-tumbuhan. 

https://yogaparta.wodrpress.com/


Penggambaran motif tumbuh-tumbuhan dalam seni ornamen 

dilakukan dengan berbagai cara baik natural maupun stilirisasi 

sesuai dengan keinginan senimannya, demikian juga dengan jenis 

tumbuhan yang dijadikan obyek/inspirasi juga berbeda tergantung 

dari lingkungan (alam, sosial, dan kepercayaan pada waktu tertentu)  

tempat motif tersebut diciptakan. Motif tumbuhan yang merupakan 

hasil gubahan sedemikian rupa jarang dapat dikenali dari jenis dan 

bentuk tumbuhan apa sebenarnya yang digubah/distilisasi, karena 

telah diubah dan jauh dari bentuk aslinya. 

c) Motif manusia. 

Manusia sebagai salah satu obyek dalam penciptaan motif 

ornamen mempunyai beberapa unsur, baik secara terpisah seperti 

kedok atau topeng, dan secara utuh seperti bentuk-bentuk dalam 

pewayangan. 

Berdasarkan penjelaasan diatas , dalam pembuatan busana pesta 

malam untuk remaja dengan sumber ide Benteng Duurstede dalama 

pergelaran Tromgine penulis menggunakan motif geometris. 

Penggunaan hiasan motif geometris tersebut dengan maksud agar 

busana yang di tampilkan terlihat sederhana dan memberikan kesan 

elegant, serta dapat memunculkan karakter Benteng Duurstede yang 

kokoh. 

 

F. Pergelaran Busana 

1. Pengertian Pergelaran Busana 

Menurut Sicilia Sawitri (1986 : 12) pergelaran busana adalah parade 

busana yang dikenakan oleh peragawati. Pergelaran adalah pameran 

mode yang asalnya ingin memamerkan ide-ide hasil rancangan para 

perancang mode busana (Sri Widarwati, 2000), dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pergelaran busana adalah pameran atau 

parade busana yang dikenakan oleh peragawati untuk memamerkan 



hasil rancangan busana para peranang mode. Pergelaran busana dapat 

pula diartikan sebagai salah satu usaha dalam bidang pemasaran busana, 

pencipta model mengemukakan gagasan – gagasan baru yang 

diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. 

 

 

2. Tujuan Pergelaran Busana 

Penyelenggaraan gelar busana mempunyai tujuan – tujuan tertentu 

diantaranya : 

a. Mempromosikan hasil karya busana dari seorang desainer untuk 

diperagakanoleh seorang peragawati. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta seni untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

c. Sebagai sarana hiburan dalam acara selingan suatu pesta atau 

pertemuan. 

d. Sebagai sarana promosi hasil karya desainer ataupun produk 

tertentu dari industri atau perusahaan. 

Adapun manfaat yang bisa didapat dari mengadakan peragaan 

busana (Sicilia Sawitri, 2000:67) antara lain : 

a. Sebagai wahana belajar keorganisasian dalam bentuk 

kepanitiaan pergelaran busana.  

b. Melahirkan desainer-desainer muda yang profesonal 

dibidangnya.  

c. Memperkenalkan sebuah hasil karya perancang busana kepada 

masyarakat  

d. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta seni untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.  

3. Konsep Penyelenggaran 

a. Style 



Penataan ruang melibatkan seksi perlengkapan dan seksi 

dekorasi bekerja sama dengan anggota yang lain ( Prapti Karomah 

dan Sicilia Sawitri, 1986). Hal yang perlu diperhatikan dalam 

penataan ruang adalah : 

1) Kenyamananan dan keamanan. 

2) Memiliki nilai artistik. 

3) Kerapihan tempat. 

b. Lighting 

Penataan lampu panggung perlu diperhatikan beberapa 

masalah, yaitu : masalah fisikal dan masalah mekanikal serta  

masalah artistic. Masalah fisikal dan mekanikal adalah masalah yang 

berkaitan dengan teknik pemasangan dan operasional lampu yaitu 

lighting unit yang digunakan dan peletakkan alat-alat tersebut. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

lighting adalah penguatan adegan dalam suatu pertunjukan atau 

pergelaran yang dapat diciptakan melalui daerah terang dan gelap 

secarra dramatis.  

Fungsi dari lighting  menurut Murgiyanto (1983:89) tata 

cahaya atau lighting  memiliki fungsi antara lain sebagi berikut : 

1) Penerangan yaitu dalam pergelaran tata lighting memberikan 

penerangan secara menyeluruh dari area pergelaran maupun 

hanya memberi tekanan cahaya dan tidka secara menyeluruh 

yang disesuaikan secara dramatik.  

2) Penciptaan suasana hati atau jiwa yaitu dengan pengaturan 

cahaya diharapkan dapat menciptakan suasana termasuk ada 

perasaan atau efek kejiwaaan yang diciptakan oleh model  

3) Penguatan adegan yaitu menggunakan komposisi dengan cahaya 

sama dengan menggunakan cahaya sebagai elemen rancangan.  



4) Kualitas pencahayaan yaitu kualitas cahaya menjadi beberapa 

bagian penting dalam perencanaan tata cahaya, agar seluruh area 

pergelaran dapat tersorot dengan baik.  

5) Efek khusus dalam pementasan yaitu intensitas cahaya dapat 

diatur kekuatannya dapat memberikan nuansa tersendiri sesuai 

dengan tema pergeleran yaitu Tromgine. Didalam pencahayaan 

dalam pementasan dapat dibagi menjadi lima, yaitu : 

a) Front light adalah cahaya dari depan panggung, sehingga 

penonton dapat melihat wajah model dengan jelas 

b) Over head  adalah cahaya dari atas kepala yang mengenai 

area panggung.  

c) Back light adalah cahaya dari belakang model agar model 

tidak terlihat menempel pada background 

d) Side light  adalah cahay dari samping kiri dan kanan  

e) Cyclorama adalah cahaya dari atas dan lantai panggung yang 

memberikan efek suasana. Warna tata lampu dalam 

pergelaran adalah warna-warna primer seperti merah, biru, 

dan hijau dimana warna tersebut akan ditindih dan 

menghasilkan warna putih. Pergelaran Tromgine ini 

mengambil suasana bersih putih dan modern internasional 

stage dengan warna putih sehingga dengan warna putih 

memberi kesan yang bersih.  

Kualitas cahaya menjadi beberapa bagian penting dalam 

perencanaan tata cahaya, agar seluruh area pergelaran dapat tersorot 

dengan baik. Intensitas cahaya dapat diatur kekuatannya dapat 

memberikan nuansa tersendiri sesuai dengan tema pergelaran 

Tromgine. Pembuatan pencahayaan yang baik akan dapat membuat 

objek utama tampak menonjol dari objek-objek lain disekelilingnya. 

c.  Tata Panggung 

Buku  How to Put Showmanship yang disusun oleh Corinth 

(1970:7) menyatakan bahwa ukuran panggung bervariasi baik 



didalam ukuran maupun tinggi ketika memutuskan pada jenis 

panggung yang digunakan, perencanaan pertunjukkan harus 

memperhatikan dua point, yaitu : 

1. Waktu bagi model untuk masuk ke area pertunjukkan dari 

ruang ganti hingga pergantian tempat  

2.  Tinggi, ukuran dan bentuk yang berkaitan dengan ruang dan 

visibilitas penonton 

Pengertian dari panggung adalah tempat pertunjukkan. 

Persyaratan tempat pada umumnya berbentuk suatu ruangan yang 

datar, terang dan mudah dilihat dari tempat penonton. Panggung 

merupakan suatu ruang yang secara mendasar merupakan sarana 

penentu dalam mencapai tujuan dari sebuah pagelaran. Jenis dan 

tempat pagelaran merupakan salah satu hal penting (Soegeng 

Toekiyo, 1990: 24). 

4. Proses Penyelenggaraan  

Pergelaran busana biasanya diselenggarakan oleh seorang atau 

instansi tertentu dengan menampilkan busana yang dikenakan oleh 

peragawati atau peragawan. Dalam pergelaran busana dibentuk satu 

organisasi. Organisasi dapat diartikan secara statis dan dinamis. Dalam 

arti statis, organisasi merupakan wadah sedangkan dalam arti dinamis, 

organisasi dipandang sebagai suatu sistem atau kegiatan yang dilakukan 

oleh pemimpin untuk merumuskan tujuan, mengadakan pembagian 

kerja ke dalam unit-unit dan melimpahkan wewenang dan tanggung 

jawab kepada masing-masing orang yang akan menjadi bawahannya 

(Ibnu Syamsi, 1994). Kepanitiaan dibentuk dari mahasiswa yang 

mengikuti pergelaran tersebut. Fungsi panitia adalah memberikan saran 

atau keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi antar 

bagian. 

Pergelaran busana melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Persiapan yang dilakukan adalah menentukan tema. Tema 



global dalam pergelaran kali ini adalah Tromgine, merupakan singkatan 

dari The Role of Millennials Generation in Natural Environment, yang 

diartikan sebagai peranan generasi millennial dalam lingkungan alam. 

Manusia merupakan bagian dari alam semesta dan ingkungan alam 

sangat penting bagi manusia karena lingkungan alam mempengaruhi 

perkembangan hidup manusia. 

Dalam penyelenggaraan pergelaran busana diperlukan tahap 

persiapan sebelum pergelaran busana dilaksanakan yaitu : 

1) Menentukan tujuan pergelaran  

a. Memberikan hiburan kepada masyarakat  

b. Memberikan inspirasi untuk berkarya  

c. Memperingati hari-hari besar  

d. Melestarikan budaya  

e. Sebagai sarana apresiasi  

f. Untuk kegiatan amal/sosial  

2) Menentukan fungsi pergelaran  

Pergelaran memiliki fungsi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Manfaat secara langsung adalah sarana untuk berkreasi 

diri. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah dapat 

mengembangkan dan menambah kehalusan budi pekerti. Fungsi 

pergelaran secara umum yaitu :  

a. Sebagai media ekspresi  

b. Sebagai media apresiasi  

c. Sebagai media komunikasi  

3) Pembentukan panitia  

Dalam penyelenggaraan pergelaran busana diperlukan suatu 

organisasi. Organisasi ini dapat diartikan dalam arti statis dan arti 

dinamis. Dalam arti statis organisasi diartikan sebagai wadah, 

sedangkan dalam arti dinamis organisasi dipandang sebagai suatu 

sistem atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk 

merumuskan tujuan, mengadakan pembagian kerja ke dalam, 



melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-

masing organisasi yang menjadi bawahannya (Ibnu Syamsi, 1994).  

Menurut Ibnu Syamsi (1994) panitia adalah kelompok dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan teradap bentuk kegiatan. Tujuan 

pembentukan panitia adalah agar dalam kegiatan terdapat organisasi 

yang mengkoordinasikan pergelaran dengan efektif dan efisien 

4) Menentukan Tema 

Penentuan tema didasarkan pada jenis peristiwa yang terjadi. 

Karena tema adalah sumber ide dasar pokok pergelaran, maka 

setidaknya sebelum mengadakan pergelaran, perlu adanya analisa 

latar belakang pada peristiwa yang terjadi. Tema harus sesuai dengan 

sumber ide yang akan ditampilkan pada pergelaran. Persyaratan 

tema yang dapat diangkat adalah sebagai berikut: 

a. Singkat dan jelas 

b. Aktual  

c. Waktu terbatas 

5) Menentukan Anggaran 

Dalam penyelenggaraan pergelaran busana sumber dana dapat 

diperoleh dari sponsor. Sponsor adalah dana dukungan dari beberapa 

pihak antara lain, yaitu: 

a. Program Sponsor 

 Pergelaran busana dengan program sponsor adalah 

pergelaran busana yang dilakukan dengan pihak penyelenggara 

dan bekerja sama dengan pihak sponsor yang telah mensponsori 

acara yang diselenggarakan. Keuntungan dari program sponsor 

adalah mendapatkan dukungan berupa materi maupun barang 

untuk berpartisipasi dalam acara. Kekurangan dari program 

sponsor ini yaitu terlibat kerja sama dengan pihak lain yang 

mempunyai ikatan berbisnis dengan acara. 

b. Program Non Sponsor 



 Penyelenggaraan peragaan busana dilaksanakan oleh pihak 

penyelenggara sedikit tanpa kerja sama dengan pihak lain. 

Kelebihannya adalah pihak penyelenggara dapat menentukan 

segala sesuatunya dengan bebas. Sedangkan kekurangan dari 

program non sponsor ini yaitu tidak adanya dana bantuan dari 

luar yang mendukung suatu acara. 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada penyelenggaraan 

pergelaran busana program sponsor menurut Sri Ardiati Kamil 

(1986):  

a. Harus ada surat kesepakatan atau surat kontrak yang mengatur 

perjanjian kerja sama antara pihak penyelenggara dengan 

pihak sponsor. 

b. Nama-nama sponsor dicantumkan pada ruang sponsor 

(pamflet, spanduk, cocard, dan booklet) sesuai dengan kontra 

prestasi yang sudah disepakati. 

6) Pembuatan proposal  

Proposal merupakan pedoman kerja atau acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Proposal berfungsi untuk 

memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika 

mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Bentuk isi proposal 

terdiri dari : 

a. Nama kegiatan, yang dimaksud adalah judul atau nama apa yang 

dipakai dalam pergelaran  

b. Latar belakang, yaitu dasar apa yang dipergunakan sehingga 

program pergelaran tersebut dapat terlaksana  

c. Dasar pemikiran, yaitu memuat hal-hal surat-surat keputusan 

atau program yang akan dipakai sebagai dasar acuan dalam 

kegiatan  

d. Pelaksanaan, yaitu memuat waktu kapan akan dilaksanakan 

hari, tanggal, waktu, dan tempat  

e. Pelaksana, yaitu memuat susunan kepanitiaan  



f.  Anggaran, yang memuat rencana anggaran yang akan 

digunakan selama pergelaran berlangsung  

g.  Acara, yaitu memuat susunan acara yang akan ditampilkan 

h. Lain-lain, dapat diisi dengan surat-surat yang akan mendukung 

pelaksanaan  

i. Penutup, berisi kata penutupan dari proposal tersebut. Pada 

akhir proposal dibubuhi tanda tangan kedua panitia dan instansi 

7) Menyusun acara pergelaran  

Susunan penjadwalan kegiatan pergelaran, meliputi hal-hal 

sebagai berikut:  

a. Menyiapkan busana yang akan ditampilkan  

b. Koordinasi terhadap model  

c. Mengadakan General Repetition atau gladi bersih  

d. Melakukan checking akhir terhadap kesiapan pergelaran baik 

dari panitia, model, serta tempat pergelaran.  

e. Membuat draft penampilan susunan acara  

Apabila penjadwalan pergelaran telah selesai dibuat, langkah 

selanjutnya adalah menyusun acara pergelaran. Untuk membuat 

susunan acara pergelaran, harus diketahui dengan jelas tentang : 

a. Waktu pelaksanaan  

b. Waktu yang dibutuhkan para model memperagakan busana 

dan jenis busana yang akan diperagakan  

c. Urutan acara dengan menampilkan waktu (menit) yang 

digunakan. Setelah acara selesai disusun, kemudian yang 

diperlukan sebelum waktu pergelaran adalah menata tempat 

yang akan digunakan. 

Penataan ruang melibatkan seksi perlengkapan dan dekorasi 

bekerja sama dengan anggota-anggota yang lain. Penataan ruang 

yang harus memiliki kaidah-kaidah, antara lain sebagai berikut :  

a. Keindahan dan kerapian tempat 



b. Kenyamanan dan keamanan, baik untuk peserta, panitia 

maupun penonton. 

c. Nilai artistik yang tinggi 

8) Evaluasi 

Evaluasi bertujuan untuk menilai gelar busana secara 

keseluruhan, sehingga ada perbaikan untuk acara selanjutnya (Sri 

Ardiati Kamil, 1996). Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan 

keberhasilan atau kegagalan dari rencana pelaksanaan kegiatan. 

Proses evaluasi meliputi : 

a. Evaluasi pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, 

evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan skala 

prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, 

evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan 

pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah 

dirumuskan sebelumnya 

c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Evaluasi ini diarahkan 

untuk melihat apakah pencapaian kegiatan mampu mengatasi 

masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi 

dilakukan setelah kegiatan berakhir. 

9) Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban 

Laporan pertanggung jawaban adalah suatu dokumen tertulis 

yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang 

pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit 

organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan pertanggung 

jawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses 

kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. 

 


