
BAB III 

KONSEP PENCIPTAAN KARYA 

 

A. Konsep Penciptaan Desain 

Konsep desain merupakan gambaran besar dan acuan  suatu karya yang 

akan dibuat, proses dari penciptaan desain antara lain : 

1. Penerapan Konsep Tema dalam Penciptaan Desain. 

Tema yang diambil dalam pergelaran busana tahun 2019 adalah 

“Tromgine”. Tromgine merupakan kepanjangan dari “ The Role of Millenial 

Generation Natural Enviroment” yang berarti peranan generasi milenial 

dalam lingkungan alam. Generasi milenial tidak dapat dipisahkan dari 

kemajuan tekhnologi, namun demikian akan lebih berarti jika generasi 

milenial juga turut melestarikan alam dan budaya.  

Alasan kami memilih tema Tromgine adalah mengajak generasi 

milenial dan semua pecinta fashion untuk lebih mencintai budaya dan alam 

dengan tetap menyandingkan kemajuan teknologi. Tromgine merupakan 

langkah aktualisasi diri dalam meneguhkan karakter kuat bangsa Indonesia 

yang diwujudkan dalam sebuah pergelaran busana, dalam hal ini karya 

busana yang dipresentasikan mencerminkan atau memiliki kesan kepada si 

pemakai yaitu memiliki karakter millennial yang menerapkan perpaduan 

teknologi dan budaya dan dikemas dengan menerapkan sentuhan motif 

nusantara sebagai kearifan lokal budaya di Indonesia. 

Penerapan tema Tromgine pada penciptaan desain ini terdapat pada 

pengunaan motif dan bentuk dari benteng Duurstede yang diaplikasikan 

pada busana pesta malam tersebut berupa hiasan textile painting dan bagian 

tengah muka busana yang berpotongan kotak – kotak. 

2. Penerapan Konsep Trend dalam Penciptaan 

Penciptaan busana ini mengacu pada tema Neo medival dengan sub-

tema Armoury. Armoury merupakan wujud  atau gambaran dari kesatria 

yang melambangkan keberanian, pertahanan, kokoh serta pemberontak.  

Kesan yang dihasilkan dari sub-tema ini adalah maskulin,berstruktur 

keras, kolosal dan pembangkang.  



 

Gambar 1. Trend Forecasting sub tema Armoury 

Https://trendforecasting.id/ 

 

Armoury menampilkan potongan, bentuk, siluet, maupun material 

yang lebih tegas, seperti kulit sehingga memberi kesan maskulin, kolosal, 

struktural, keras, berani, dan combatant. Bentukan-bentukan seperti baju 

perang abad pertengahan dipadukan dengan potongan yang lebih basic 

menciptakan gaya yang lebih modern 

https://trendforecasting.id/


 

Gambar 2.Potongan Siluet Armoury 

Https://trendforecasting.id/ 

 

Tone warna monokromatik maupun senada mewarnai koleksi 

subtema ini. Potongan tegas dan detail tali maupun aksen rangka 

menciptakan kesan struktural. Paduan bahan katun atau linen dengan tekstur 

geometrik diterapkan pada gaun panjang, atasan, bawahan, maupun luaran 

berupa cape dan rompi 

 

Gambar 3. Tone Warna Monokromatik Armoury 

Https://trendforecasting.id/ 

Tromgine memilih tema heritage bertujuan untuk mengangkat 

kembali warisan budaya Indonesia yang dikolaborasikan dengan kemajuan 

teknologi pada era ini. Pemilihan tema heritage ini juga bertujuan untuk 

menambahkan kecintaan generasi muda pada warisan di negeri. 

https://trendforecasting.id/
https://trendforecasting.id/


Penerapan sub tema armoury pada busana ini terdapat pada 

pemilihan bahan yang kaku, pemilihan warna gelap, serta unsur garis yang 

memberikan kesan tegas dan kokoh.. 

3. Penerapan Sumber Ide dalam Penciptaan 

Sumber ide yang diambil dalam karya ini adalah Benteng 

Duurstede.  Benteng Duurstede merupakan salah satu bangunan 

peninggalan sejarah zaman VOC. Benteng Duurstede menempati lahan 

dengan luas 3970 m2,  luas benteng 3970 m2, dan luas bangunan didalam 

benteng 1429 m2.  Sebagai benteng pertahanan dan pengawasan 

perdagangan rempah- rempah yang ada di Maluku, bangunan ini dibangun 

di puncak bukit setinggi 7 meter tepat dibibir pantai dengan tinggi tembok 

benteng rata-rata 5 m dan memiliki ketebalan 1.25 m. Benteng Duurstede 

juga merupakan saksi sejarah Kapitan Patimura memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

 

Gambar 4. Benteng Duurstede 

http://www.daftarpemandanganindah.web.id/benteng-duurstede/ 

 

Benteng ini menghadap Laut Banda, ada 3 meriam merah yang 

diarahkan ke laut tersebut. Dua pos komando berdiri gagah di sudut 

banggunan, bangunan kokoh yang masih tersisa lainnya yaitu gudang 

rempah, kantor VOC dan  penjara tawanan berukuran 1,3 meter. Sedangkan 

bangunan yang sudah hancur adalah dapur masak, toilet, dan bunker 

prajurit.   

http://www.daftarpemandanganindah.web.id/benteng-duurstede/


 

Gambar 5. Sumber Ide Benteng Duurstede 

http://perempuansore.blogspot.com/2015/01/benteng-duurstede-yang-

tidak-boleh.html 

Sumber ide Benteng Duurstede memberikan kesan maskulin, dan 

elegant pada si pemakai. Pengembangan sumber ide yang digunakan adalah 

pengembangan disformasi, yaitu pengembangan sumber ide berdasarkan 

penggambaran bentuk yang menekankan pada interprestasi karakter, 

dengan cara menggambarkan sebagian saja yang dianggap penting. Proses 

disformasi dilakukan dengan cara mengurangi bagian perbagian dari detail 

objek  sehingga menghasilkan desain yang lebih sederhana. Objek yang 

difokuskan dalam pembuatan busana ini adalah struktur benteng berbentuk 

kotak – kotak dan permukaan Benteng Duurstede yang membentuk retakan. 

 

4. Penerapan Konsep Unsur Desain dalam Penciptaan 

a. Garis  

Garis yang digunakan dalam pembuatan busana ini adalah garis 

vertical dan horizontal. Garis vertical ini untuk memberikan kesan 

tegas, kuat serta kokoh, sesuai dengan sub-tema armoury. Garis 

horizontal dipilih untuk menciptakan kesan lebar untuk mengkamuflase 

tubuh model yang kurus.   

http://perempuansore.blogspot.com/2015/01/benteng-duurstede-yang-tidak-boleh.html
http://perempuansore.blogspot.com/2015/01/benteng-duurstede-yang-tidak-boleh.html


Garis vertical diterapkan pada tengah muka dan tengah 

belakang busana, sedangkan  penerapan garis horizontal terdapat pada 

garis pinggang . 

b. Arah 

Arah yang digunakan adalah tegak lurus. Arah tegak lurus 

memberikan kesan kokoh, agung, lincah dan tegas. Arah tegak lurus 

terdapat pada bagian tengah muka dan tengah belakang busana.   

c. Bentuk  

Bentuk yang digunakan dalam pembuatan busana ini adalah 

bentuk geometris, dimana Benteng Duurstede memiliki bentuk persegi 

pada tepi bangunan benteng duurstede. Bentuk persegi ini kemudian di 

implementasikan ke bentuk potongan tengah muka dan tengah belakang 

busana. 

d. Ukuran  

Ukuran yang digunakan pada pembuatan busana  ini adalah 

maxi dress. Maxi Dress adalah gaun dengan panjang sampai ke mata 

kaki.  

e. Nilai Gelap Terang 

Busana ini mengkombinasikan nilai gelap dan terang,  hal ini di 

implementasikan ke dalam pemilihan bahan dan warna, dimana bahan 

yang dipilih adalah bahan vinyl yang bersifat berat dikombinasikan  

dengan bahan lurik yang bersifat ringan. Serta pemilihan warna putih 

yang cenderung kearah terang, dan warna abu – abu yang mengarah 

kearah gelap  

f. Warna  

Warna yang digunakan yaitu warna abu-abu dan putih tulang. Kedua 

warna ini sesuai dengan tema Neo Medieval sub tema Armoury . Abu-

abu dan putih ditampilkan untuk menimbulkan kesan kuat, praktikal dan  

kebebasan. 

 

 



g. Tekstur  

Busana ini menggunakan tekstur bahan  tebal dan kaku yang 

terdapat pada bahan vinyl, sedangkan tekstur ringan kaku terdapat pada 

bahan tenun lurik. Pemilihan bahan dan tekstur ini berdasarkan sub tema 

Armoury yang dapat diartikan sebagai benteng pertahanan, kokoh, dan 

pembangkang. 

5. Penerapan Prinsip Desain dalam penciptaan 

a. Keselarasan 

Keselarasan dalam desain busana ini diwujudkan dengan 

mengkombinasikan bahan yang berbeda namun  tetap memilih warna – 

warna yang selaras. Bahan tenun lurik berwarna putih  yang memiliki 

corak berwarna abu – abu, bahan vinyl putih dilukis untuk menghasilkan 

corak retak berwarna abu – abu, serta bahan vinyl berwarna abu- abu 

yang mendominasi busana.  

b. Keseimbangan 

Keseimbangan pada busana ini berupa keseimbangan asimetris, 

dimana bagian kanan dan bagian kiri busana tidak sama. 

c. Irama 

Irama yang diterapkan pada busana ini terdapat pada pengulangan  

bentuk persegi pada potongan bahan vinyl. 

d. Pusat Perhatian 

Pusat perhatian dari busana ini terletak pada bagian vinyl yang diberi 

kan hiasan textile painting berupa  motif retak –retak. Penggunaan bahan 

vinyl dan motif retak bertujuan untuk menciptakan kesan pertahanan. 

 

B. Konsep Pembuatan Busana 

Dalam pergelaran busana pesta malam dibuat konsep pembuatan busana 

pesta dengan sumber ide Benteng Duurstede perlu memperlihatkan beberapa 

tahap antara lain:  

1. Konsep Pembuatan Pola  



Konsep pembuatan pola ini dimulai dengan membuat pola, 

menentukan bahan busana, teknologi busana dan hiasan busana. Sistem 

pembuatan pola disesuaikan dengan desain busana yang akan dibuat. 

Ketelitian dan kecermatan pada saat proses membuat pola sangat 

diutamakan karena pola yang baik dan benar merupakan kunci kesuksesan 

dari pembuatan pola busana. Pola busana pesta malam yang digunakan 

dalam pembuatan busana pesta malam ini menggunakan menggunakan pola 

kontruksi So’en skala 1:4 dimulai dari pembuatan pola dasar kemudian 

pecah pola sesuai model busana yang akan dibuat.  

2. Konsep Pemilihan Bahan  

Setelah pembuatan pola yaitu memilih bahan busana sesuai dengan 

tema Tromgine. Bahan yang digunakan dalam pembuatan busana pesta 

malam ini yaitu vinyl, tenun lurik, dan kain satin velved. Alasan 

menggunakan bahan tersebut adalah sesuai dengan karakter desain busana 

yang dibuat dan sesuai trend serta sumber ide yang diambil. Bahan vinyl   

tersebut akan memberi kesan kokoh dan tegas. Bahan tenun lurik 

mengimplementasikan tema yang diangkat yaitu heritage. Sedangkan bahan 

satin velved digunakan sebagai pelapis busana.  

 

3. Pembuatan Busana  

Dalam konsep pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide 

Benteng Duurstede yang ditampilkan dalam pergelaran busana Tromgine 

penulis menggunakan teknologi busana dengan kualitas jahitan tailoring.  

 

a) Kualitas jahitan tailoring  

Kualitas jahitan tailoring adalah busana yang dijahit dengan jahitan 

yang halus dan kuat. Pada proses pembuatannya memperhatikan 

kehalusan, kerapian, dan kekuatan jahitan, dengan menggunakan 

lapisan serta banyak menggunakan ketrampilan tangan. Karya yang 

dibuat penulis kualitas jahitan tailoring diterapkan pada rok dan blus. 



Penulis menerapkan kualitas tailoring pada bagian kampuh yang 

dirompok,. 

b) Teknologi Penyambungan (kampuh)  

Teknologi penyambungan atau kampuh yang digunakan penulis 

ialah kampus buka dengan lebar 2,5 cm yang tepinya diselesaikan 

menggunakan rompok 

c) Teknologi lining  

Teknologi lining yang digunakan pada pembuatan busana pesta 

malam ini ialah pemasangan lining dengan teknik lekat.  

d) Teknologi Pengepressan  

Teknologi pengepressan pada busana pesta malam ini dilakukan 

sebelum memotong, selama proses menjahit, dan setelah pakaian selesai 

dijahit. Untuk bahan vinyl pengepresan dilakukan dengan cara 

meletakkan kain diantara bahan vinyl dengan setrika dan menggunakan 

suhu yang sedang. 

4. Konsep menghias busana  

Setelah pembuatan busana selesai agar busana terlihat sempurna dan 

menjadikan busana sesuai yang diharapkan perlu hiasan pada busana sesuai 

konsep dan penciptaan desain. Pembuatan hiasan pada busana pesta malam 

dengan sumber ide Benteng Duurstede menggunakan jenis hiasan textile 

painting membuat  motif retak pada bahan vinyl dengan  media cat acrylic. 

 

C. Konsep Pergelaran Busana 

Dalam pergelaran busana Proyek Akhir dan Karya Inovasi Produk Fashion 

2019 dengan tema “Tromgine” ini diselenggarakan secara in door. Konsep 

penataan panggung menggunakan bentuk T dan penataan lampu ditempatkan 

pada empat titik yaitu di depan, di samping kiri, di samping kanan, dan bagian 

atas untuk lampu sorot. Untuk style panggung menggunakan melamin dengan 

warna putih agar kelihatan bersih, rapi, mewah.Bentuk layout yaitu huruf T 

yang merupakan lambang awalan kata TROMGINE “ The Role of Millenial 

Generation in Natural/Nature Environment” ( peranan generasi milenial dalam 



lingkungan alam). Gapura candi pada kiri dan kanan melambangkan warisan 

masyarakat indonesia sedangkan maskot utama yaitu robot wanita 

melambangkan gerakan milenial serta gambaran masa depan di mana robot 

memakai kaca mata mengidentifikasikan bahwa pemikiran generasi milenial 

yang selalu maju kedepan tanpa melupakan haritage dalam perkembangan dan 

kemajuan dunia. 

Untuk menampilkan busana yang telah dibuat maka dibutuhkan koreografi. 

Koreografi ini bertujuan untuk mengatur tampilnya model di atas panggung 

agar gerakan dari model terlihat lebih rapi, teratur dan menarik. Koreografi 

dengan berjalan ke depan panggung tengah, kanan dan kiri agar penonton yang 

duduk di depan, kanan maupun kiri stage dapat melihat busana yang 

ditampilkan dari bagian depan samping dan belakang. 

Tata musik menggunakan musik bernuansa romantik untuk mencocokan 

antara busana yang digelar dengan suasana remaja jaman sekarang. Lighting 

dan tata musik digunakan untuk menyorot dan mengiringi busana-busana yang 

ditampilkan sehingga akan memperindah jalannya acara. Proses 

penyelenggaraan dimulai dari menentukan tema, menentukan waktu dan 

tempat, menentukan dana anggaran, pembuatan pamflet, booklet, dan tiket. 

Sebelum acara dimulai seluruh panitia harus memastikan semua aspek sudah 

siap agar acara berjalan lancar serta berjalan sesuai dengan susunan acara yang 

telah  dibuat. 

 


