
 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dalam pembuatan busana pesta malam 

dengan sumber ide Benteng Duurstede pada pergelaran Tromgine diambil 

kesimpulan yaitu :  

1. Mencipta desain busana pesta malam untuk remaja dengan sumber ide 

Benteng Duurstede dilakukan melalui beberapa proses seperti mengkaji 

tema proyek akhir (Tromgine), mengkaji tren 2019/2020 (Neo Medieval-

Armoury), mengkaji sumber ide, pembuatan mood board, menyusun unsur 

dan prinsip desain yang diimplementasikan pada design sketching, 

presentation drawing sehingga di hasilkan desain busana pesta malam untuk 

remaja dengan sumber ide Benteng Duurstede yang dituangkan ke dalam 

fashion illustration. 

2. Membuat busana pesta malam untuk wanita remaja dengan sumber ide 

Benteng Duurstede dalam pergelaran busana Tromgine ini melalui tiga 

tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi 

pembuatan gambar kerja, analisis desain, pengambilan ukuran, pembuatan 

pola, perancangan bahan dan kalkulasi harga. Tahap pelaksanaan meliputi 

pembuatan pola, pemotongan dan pemberian tanda jahitan, penjelujuran, 

evaluasi 1, proses menjahit, evaluasi 2, serta evaluasi hasil yang dilakukan 

selama dalam proses pembuatan busana, sehingga dihasilkan maxi dress 

berupa busana pesta malam untuk wanita remaja dengan sumber ide 

Benteng Duurstede.  

3. Menyelenggarakan pergelaran busana dilakukan melalui tiga tahap yaitu : 

persiapan yang meliputi rencana kegiatan yang dilakukan pada pergelaran 

busana dengan tema “Tromgine”, penyelenggaraan acara Penilaian 

Gantung yang mana busana pesta malam dikenakan pada dressfoam, sesuai 

pelaksanaan penilaian gantung dilakukan pada hari Sabtu, 6 April 2019 di 

KPLT lantai 3. Grand juri yang merupakan bagian dari pergelaran busana, 
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dilaksanakan pada hari Minggu, 7 April 2019 di gedung KPLT FT UNY. 

Grand juri merupakan penilaian oleh dewan juri sebelum pergelaran busana 

diselenggarakan. pergelaran busana ini dilaksanakan pada tanggal 11 April 

2019 pada pukul 18.00 WIB bertempat di Auditorium UNY. Agar acara 

berjalan dengan lancar adapun kegiatan yang dilakukan sebelum acara 

dimulai yaitu gladi bersih yang dilakukan pada pukul 18.00 WIB tanggal 10 

April 2019. Pergelaran busana ini diikuti oleh 111 mahasiswa S1 angkatan 

2016, dan mahasiswa D3 angkatan 2016, serta beberapa mahasiswa S1 

angkatan 2015. Pada pergelaran ini penyusun tampil dengan nomor urut 84 

dengan sumber ide Benteng Duurstede dan diperagakan oleh model Sasha. 

Setelah acara selesai perlu adanya tahap evaluasi yaitu mengevaluasi acara 

pergelaran busana mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan.  

B. SARAN 

1. Dalam pembuatan desain busana yang mengambil sumber ide Benteng 

Duurstede: 

a) Hendaknya memanfaatkan waktu yang terbatas yaitu dengan cara 

mengoptimalkan pemahaman tentang trend, sumber ide, dan tema 

pergelaran. 

b) Membuat desain busana hendaknya menggabungkan karakteristik tema 

pergelaran, trend, dan sumber ide menjadi kesatuan yang desain yang 

harmonis. 

2. Dalam menciptakan  busana dengan sumber ide Benteng Duurstede: 

a) Saat memilih bahan busana hendaknya mempertimbangkan 

karakteristik dan cara perawatannya. 

b) Proses penggepresan pada bahan vinyl sebaiknya  menggunakan suhu 

yang sedang, dan di sisipkan kain diantara bahan vinyl dengan setrika 

untuk menghindari terjadinya bahan  vinyl yang meleleh. 

3. Dalam pergelaran busana 
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a) Semua panitia hendaknya merasa memiliki rasa tanggung jawab atas 

terlaksananya pagelaran busana, tanggung jawab tidak terbatas pada sie 

yang di emban oleh individu. 

b) Komunikasi dan koordinasi yang merata agar dapat dengan mudah  

dimengerti oleh seluruh panitia. 

c) Pentingnya menambah rasa gotong – royong antar sie, dan membaur 

dengan semua panitia. 
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