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ABSTRAK 
 
 
 
Erica Pusliati, 2006 Pembuatan Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung 
Berhias  Coin, Tugas Akhir Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas 
Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Sri Endah 
Wahyuningsih, M.Pd  
 
Kata kunci : Costum Dancer, Kain Tapis Lampung, Coin 
 Latar belakang pembuatan costum dancer dari kain tapis Lampung berhias  
coin dikarenakan busana panggung sedang diminati atau digemari oleh sebagian 
public figure. Maraknya stasion TV yang mengelar acara pencarian bakat atau 
ajang pentas seni, penulis mencoba menerapkan kain tapis Lampung yang 
biasanya hanya digunakan pada acara resmi (Upacara Adat), dan kini terciptalah 
busan panggung costum dancer. Permasalahan yang dihadapi bagaimana cara 
pembuatan costum dancer dari kain tapis Lampung berhias  coin dan cara 
pembuatan hiasan  coin. Tujuan Tugas Akhir ini adalah mengetahui secara detail 
dan melihat hasil akhir pembuatan Tugas Akhir pembuatan costum dancer dari 
kain tapis Lampung berhias  coin. Hasil akhirnya dapat memberikan manfaat bagi 
penulis untuk lebih kreatif dan inofatif dalam pembuatan costum dancer dari kain 
tapis Lampung berhias  coin terdiri dari berbagai model ragam hias kain tapis. 
Masing – masing model ragam hias kain tapis terbentuk dari pola yang berbeda. 
Alat dan bahan yang mendukung akan mempermudah pembuatan costum dancer 
dari kain tapis Lampung berhias  coin. Ukuran badan hendaknya diambil secara 
tepat agar busana yang dihasilkan pas dibadan pemakainya. 
 Proses pembuatan costum dancer dari kain tapis Lampung berhias  coin. 
Dimulai dari pembutan desain, pola kecil, pola besar, merancang bahan, dan 
harga, menggunting dan menjahit langkah – langkah dalam pembuatan costum 
dancer dari kain tapis Lampung berhias  coin harus diperhatikan dengan benar. 
Karena dapat mempengaruhi hasil ahkirnya pola dasar Irianto Wirayasa. 
penambahan hiasan coin dapat memperindah costum dancer dan terkesan mewah 
dan glamour. Penampilan costum dancer dari kain tapis Lampung berhias  coin. 
Akan tetap bagus apabila ada pemeliharaan secara khusus. 
 Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah 
penerapan kain tapis Lampung pada pembuatan costum dancer dapat memberikan 
kesan gemuk dikarenakan motif hias kain tapis yang melebar, dan penggunaan 
kain berwarna merah. Pembuatan costum dancer harus dilakukan secara teliti agar 
hasilnya bagus dan memuaskan.  Penyebar luasan kain tapis Lampung kepada 
masyarakat dapat membantu mereka dalam menciptakan suatu usaha dibidang 
sandang, lenan dan rumah tangga. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 

    

 
 
 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Busana merupakan kebutuhan pokok manusia yang berfungsi utamanya 

sebagai bahan penutup tubuh manusia. Maraknya stasion TV yang mengelar acara 

pencarian bakt atau ajang pentas seni membuat busana tidak hanya berfungsi sebagi 

bahan penutup tubuh saja. Salah satu diantaranya adalah busana panggung, busana 

panggung menjadi kebutuhan pokok oleh sebagian public figure karena mereka 

dituntut untuk tampil sempurna diatas panggung.  

Pembuatan mode busana telah dipelajari dari jaman – kejaman dan sampai 

sekarang masih dipelajari sejalan dengan perkembangan jaman. Baik laki – laki, 

wanita, anak – anak, remaja, dan orang dewasa mengenakan busana. Sejalan dengan 

berkembangnya mode busana maka orang berlomba – lomba untuk menciptakan 

busana sesuai deangan perkembangan mode yang sedang digemari masyarakat pada 

saat itu. 

Keanekaragaman busana, mode busana wanitalah yang paling banyak 

didominasi dunia fashion. Diantara salah satu mode busana yang paling banyak 

mendapat perhatian khusus ialah mode busana panggung, karena kebanyakan orang 

ingin tampil beda dan istimewa serta menjadi pusat perhatian pada saat pertunjukan 

dipanggung. 



Dalam sebuah pentas seni atau pertunjukan, tari memegang peranan 

penting dalam panggung yaitu mengiringi sebuah lagu yang dinyanyikan. Adapun 

salah satu syarat Costum dancer adalah busana tari hendaknya enak dipakai (etis) dan 

sedap dilihat oleh penonton, penggunaan busana panggung selalu mempertimbangkan 

isi / tema tari sehingga bias menghadirkan suatu kesatuan / keutuhan antara tari dan 

tata busananya, penataan busana hendaknya bias merangsang imajinasi penonton, 

keharmonisan dalam pemilihan atau memperpadukan warna – warna sangat penting. 

(M, Jazuli. 1994 : 17) 

 Kreatifitas dan inovatif yang tinggi merupakan kiat sukses dalam 

pekerjaan. Bukan hanya dalam dunia fashion saja, setiap pekerjaan membutuhkan hal 

tersebut. Namun tidak semua orang menyadari bahwa kreatifitas pada seseorang baru 

muncul apabila seseorang tersebut mau mencoba sesuatu yang baru sesuai dengan 

kreasi dan daya imanijasinya.  

 Tapis Lampung Adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang 

perak atau benang emas dan menjadi pakaian khas suku lampung. Tapis lampung 

termasuk kerajianan tradisional karena peralatan yang digunakan dalam membuat 

kain dasar dan motif – motif hiasannya masih sederhana dan dikerjakan oleh 

pengrajin. Kerajianan ini dibuat oeh wanita, baik ibu rumah tangga maupun gadis – 

gadis yang pada mulanya untuk mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk 

memenuhi tuntunan adat istiadat yang dianggap sacral (Alwi, Tursandi. 1995/1996 : 

22)  

 Pembuatan costum dancer dengan dari kain tapis Lampung yang berhias 

coin menggunakan kain tapis yang telah jadi. Ragam hias yang digunakan dalam 



pembuatan costum dancer dari kain tapis Lampung yang berhias coin adalah Tapis 

Pucuk Rebung yang memiliki hias motif pucuk rebung, sasab, motif tajuk berayun, 

dipakai oleh kelompok istri  untuk menghadiri upacara adat seperti perkawinan, 

pengambilan gelar, Khitanan dan lain – lain. Berasal dari blambangan Lampung 

Utara. Selain mempunyai motif pucuk rebung juga memiliki motif belah ketupat. 

Bahan dasarnya berwarna cokelat dan hitam yang terbuat dari benang kapas. Ragam 

hias disulam dengan benang emas.     

Berdasarkan fenomena tersebut Perlu dibuat busana panggung dalam 

pembuatan tugas akhir “Pembuatan Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung 

Berhias Coin”    

 

B.  Permasalahan     

Permasalahan yang akan diuraikan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:  

1. Bagaimanakah desain Pembuatan Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung 

Berhias Coin ? 

2. Bagaimanakah Teknik Pembuatan Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung  

Berhias Coin ? 

 

 

 

 

 

 



C. Penegasan Istilah 

 Judul tugas akhir seperti yang telah disebutkan di atas yaitu  “Pembuatan  

Costum Dancer Dari Tapis Lampung Berhias Coin”    

1.  Pembuatan  

 Pembuatan adalah suatu cara untuk menngerjakan sesuatu dari bahan baku 

menjadi bahan jadi atau siap pakai (W. J. S. Poerwodarminto, 2002 : 153). 

2.  Costum 

Costum adalah pakaian khusus (dapat pula merupakan pakaian seragam ( 

bagi perseorangan, regu, pertunjukan)) (W. J. S. Poerwodarminto, 2002 : 95) 

3.  Dancer 

Dancer adalah  Penari yaitu gerakan tubuh (tangan, dll) yang diiringi  

dengan irama musik   (W. J. S. Poerwodarminto, 2002 : 27) 

4.  Tapis Lampung 

Tapis Lampung Adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang 

perak atau benang emas dan menjadi pakaian khas suku Lampung. 

       ( Seru, jusuf. 2003 : 1)       

5.  Hiasan Coin 

Hiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk menghiasi sesuatu benda (W. J. 

S. Poerwodarminto, 2002 : 144) 

       Coin adalah uang logam (W. J. S. Poerwodarminto, 2002 : 58) 

 

 

  



D. Tujuan Tugas Akhir 

    Tujuan pembuatan  adalah Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis 

Lampung Berhias Coin : 

1. Dapat mengetahui desain Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung 

Berhias Coin 

2. Untuk mengetahui cara Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung 

Berhias Coin  

3. Untuk mengetahui secara detail Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis 

Lampung Berhias Coin. Mulai dari desain busana, mengambil ukuran badan, 

membuat pola sampai dengan membuat  busananya 

 

E.  Manfaat Tugas Akhir 

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Dunia Pendidikan Bidang Tata Busana 

Memberikan pengetahuan tambahan mengenai cara Pembuatan  Costum Dancer 

Dari Kain Tapis Lampung Berhias Coin. 

2. Bagi Penulis 

Mengembangkan kreativitas dalam berkarya 

3. Masyarakat yang Tertarik pada Bidang Tata Busana 

Memberikan contoh model dan cara  Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis 

Lampung Berhias Coin.  

 



F.  Sistemmatika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

  Secara garis besar Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibagi tiga menjadi  

bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, bagian akhir. 

1. Bagian Pendahuluan Tugas Akhir 

Bagian ini berisi halaman judul, abstrak, motto dan persembahan, halaman 

pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar label, daftar gambar, daftar 

lampiran. Bagian ini berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami isi tugas 

akhir. 

2. Bagian isi Tugas Akhir 

Bagian ini terdiri dari dua bab yaitu pendahuluan, landasan teori, proses 

pembuatan, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. 

Bab I          Pendahuluan berisi latar belakang masalah, permasalahan, penegasan 

istilah, tujuan Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung 

Berhias Coin, manfaat Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis 

Lampung Berhias Coin dan sistematika tugas akhir 

Bab II           Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung Berhias Coin     

A. Landasan teori berisi kajian teori, alat, bahan Pembuatan  Costum 

Dancer Dari Kain Tapis Lampung Berhias Coin secara umum, 

dan Pemeliharaan Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung 

Berhias Coin. 

B.  Proses Pembuatan  Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung 

Berhias Coin. Berisi desain busana, alat dan bahan serta tahapan 

atau proses pembuatan  



              C. Hasil dan pembahasan berisi hasil dari Pembuatan  Costum 

Dancer Dari Kain Tapis Lampung Berhias Coin dan pembahasan 

              D.  Perawatan dan Pemeliharaan 

BAB III       Penutup berisi simpulan dan saran  

3. Bagian Akhir Tugas Akhir 

            Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran - lampiran 

 



BAB II 

PEMBUATAN COSTUM DANCER  MENGGUNAKAN  

TAPIS LAMPUNG DIHIASI COIN 

 
 
A. Landasan Teori  

1. Kajian Teori 

     Teori - teori yang melandasi pada  Pembuatan Costum Dancer Dari Kain  

Tapis Lampung Berhias Coin berikut : 

a. Pengertian Costum Dancer 

   Costum adalah pakaian khusus (dapat pula merupakan pakaian 

seragam ( bagi perseorangan, regu, pertunjukan)) ( W. J. S. Poerwodarminto, 

2002 : 95 ) 

  Dancer adalah  Penari yaitu gerakan tubuh (tangan, dll) yang 

diiringi  dengan irama musik   (W. J. S. Poerwodarminto, 2002: 27 ) 

  Tari adalah gerakan badan / tangan dsb dan biasanya diiringi bunyi 

– bunyian (musik, gamelan, dsb). (W. J. S. Poerwodarminto, 2002: 227).  

  Berdasarkan Istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa Costum 

Dancer adalah sesuatu yang dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki 

sebagai pakaian bagi perseorangan atau kelompok dengan tujuan untuk 

melindungi tubuh dan dipakai pada saat pertunjukan panggung diiringi dengan 

sebuah lagu yang   sedang dinyayikan. 

   Costum dancer yang baik bukan hanya sekedar untuk menutup 

tubuh semata, melainkan juga harus dapat mendukung desain ruang pada saat 



penari sedang menari. Oleh karena itu dalam penataan dan penggunaan 

costum dancer hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut (M, 

Jazuli. 1994 : 17) yaitu: 

1) Busana tari hendaknya enak dipakai  (etis) dan sedap dilihat oleh 

penonton. 

2) Penggunaan busana panggung selalu mempertimbangkan isi / tema tari 

sehingga bias menghadirkan suatu kesatuan atau keutuhan antara tari dan 

tata busananya. 

3) Penataan busana hendaknya bisa merangsang imajinasi penonton. 

4) Disain busana dapat memberi proyeksi kepada penarinya, sehingga busana 

itu dapat merupakan bagian dari diri penari. 

5) Keharmonisan dalam pemilihan atau memperpadukan warna – warna 

sangat penting, terutama harus memperhatikan efeknya terhadap tata 

cahaya. 

Costum Dancer dalam penampilannya lebih sempurna  dan lebih rapi bila 

dibandingkan dengan pakaian sehari – hari. Nilai rasa keindahan yang lebih 

tinggi mengakibatkan busana pesta lebih mahal dari pada busana sehari – hari. 

Mutu keindahan yang lebih tinggi tercermin sebagai satu kesatuan dari bahan, 

model, hiasan busana, perlengkapan busana serta tata rias si pemakai.  

b. Pengertian Tapis Lampung    

              Tapis adalah kain tenun bersulamkan benang emas untuk upacara adat di 

Lampung, biasanya dipakai oleh wanita. (W. J. S. Poerwodarminto. 2003 : 903) 



     Tapis Lampung Adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang 

perak atau benang emas dan menjadi pakaian khas suku lampung. ( Seru, jusaf. 

2003 : 1)  

Berdasarkan istilah tersebut yang dimaksud dengan kain tapis lampung 

adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang perak atau benang emas 

dan menjadi pakaian khas suku lampung.  

Tapis lampung termasuk kerajianan tradisional karena peralatan yang digunakan 
dalam membuat kain dasar dan motif – motif hiasannya masih sederhana dan 
dikerjakan oleh pengrajin. Kerajianan ini dibuat oeh wanita, baik ibu rumah tangga 
maupun gadis – gadis yang pada mulanya untuk mengisi waktu senggang dengan 
tujuan untuk memenuhi tuntunan adat istiadat yang dianggap sacral (Junaidi, 
Firmansyah 2001: 13).  
 

Kain tapis saat ini dapat diproduksi oleh pengrajin dengan ragam hias 

yang bermacam – macam sebagai barang komoditi yang memiliki nilai ekonomis 

yang cukup tinggi.   

1) Bahan  dan peralatan tenun kain Tapis 

Bahan yang digunakan dalam kerajinan tenun tradisional antara lain benang 

katun dan benang emas. Benang katun yang berasal dari bahan kapas 

digunakan sebagai bahan dasar membuat kain tenun. Sedangkan benang emas 

dugunakan untuk membuat ragam hais dengan sistem sulam. 

 

 Sebelum tahun 1950, pengrajin didaerah ini masih menggunakan bahan 

baku dari hasil pengelolaan sendiri, khususnya untuk bahan tenun. Proses 

pengolahan menggunakan sistem ikat, sedangkan penggunaan benang emas 

sudah dikenal sejak lama sebagai bahan impor (Thabrani, Cairul. 1998 : 23). 

Bahan – bahan tersebut antara lain : 



a) Khambak (kapas), digunakan untuk membuat benang. 

b) Kepompong ulat sutra, untuk membuat benang sutera 

c) Pantis (lilin sarung lebah), untuk merengangkan benang 

d) Akar serai wangi, untuk pengaewt benang 

e) Daun sirih, untuk membuat tidak luntur 

f) Buah pinang muda, daun pacar, kulit kayu kejal untuk pewarna merah 

g) Kulit kayu salam, kulit kayu rambutan untuk pewarna hitam 

h) kulit kayu mahoni atau kulit kayu dari durian untuk pewarna coklat 

i) buah dedukuh atau daun talom untuk pewarna biru 

j) kunyit dan kapur sirih untuk pewarna kuning 

Pada saat ini, bahan dan pengelolaan tersebut tidak digunakan lagi. Oleh 

karena itu bahan – bahan yang diperlukan sudah banyak diperdagangkan. 

Adapun bahan – bahan yang digunakan sekarang adalah benang katun yang 

berbentuk gulungan bermerek Tiger atau Astra dengan berbagai jenis warna, 

seperti warna merah, kuning, putih, coklat, hitam, biru, dan lain – lain. 

Sedangkan untuk bahan sulamannya yaitu benang emas yang berbentuk ikatan 

dengan merek 1.30. Bahan – bahan ini sudah siap untuk dipergunakan dalam 

pengolahanya.   

 Proses penenunan tapis dalam bahasa lampung disebut “Mattakh”, 

terdapat peralatan tenun lainnya. Alat yang digunakan dalam kerajinan       

tenun tradisional (Thabrani, Cairul. 1998 : 24).  antara lain yaitu : 

a) Sesang   



 Sesang yaitu alat menyusun benang sebelum dipasang pada alat tenun. 

Sesang terdiri dari dua potong  balok kayu yang dibentang sejajar dengan 

jarak tertentu yang masing – masing dipancang tujuh buah anak sesang. 

Cara penggulungannya yaitu gulungan benang dipindahkan pada sesang 

dengan melilitkan sesang pada anak sesang. 

b) Mattakh 

 Mattakh merupakan peralatan tenun yang berfungsi untuk 

membuat atau menenun kain, perangkat peralatan tenun ini terbagi atas : 

(1)  Terikan  

Terikan yaitu alat untuk menggulung benang yang akan ditenun. 

Terikan ini juga digunakan untuk menahan rentangan benang pada saat 

penenun. Gulungan benang pada terikan ini merupakan perpindahan 

dari sesang. Alat ini berbentuk pipih seperti papan dan diletakan pada 

tiang penyangga pada alat cacap.    

(2)  Cacap  

Cacap merupakan alat untuk meletakan alat alat Mattakh. 

Bentuknya seperti tangga dan ujungnya diberi tiang untuk menyangga 

terikan. Alat ini berjumlah dua buah. Cacap diletakan sejajar dibagian 

bawah tenunan  

(3)  Belida  

Merupakan alat untuk merapatkan benang. Bentuknya pipih, salah satu 

ujungnya tipis seperti mata pedang yang tidak terlalu tajam bagian 

tipis ini diarahkan kebagian badan penenun.  



(4)  Kusuran 

Adapun kusuran berguna mengatur susunan benang dan untuk 

memisahkan benang. Alat ini diletakan diatas benang yang sudah 

dipasang dan dikencangkan pada terikan dan apik. Pada ujung kusuran 

diikat benang. Kemudian ujung benang diselipkan benang tenun pada 

bagian bawah. Lalu diangkat keatas dililitkan pada kusuran. Demikian 

seterunya berulang – ulang sehingga benag dapat teratur diangkat 

dengan menggunakan kusuran. Dengan menggangkat kusuran 

penenun mudah menyelipkan sekeli (gulungan benang pakan) dari kiri 

kekanan dan dari kanan kekiri secara bergantian.   

 

(5)  Apik 

Apik merupakan pengapit yang berjumlah dua buah. Apik berguna 

untuk menahan rentangan benang dan menggulung hasil tenunan. 

Sebuah Apik didorong ketengah benang yang tersusun pada terikan, 

kemudian ditempatkan pula dengan apik yang lain. Setelah itu kedua 

ujung tapis tadi diikat agar benang tidak mudah berpindah – pindah. 

Saat penenunan, apik diikat pada amben agar rentangn benang 

kencang. 

(6)  Guyun 

Guyun dapat digunakan untuk menggulung benang. Bentuknya bulat 

dan salah satu ujungnya lancip. Letak guyun disisipkan dalam susunan 

benang antara terikan dan kusuran.  



(7)  Ijan atau penekan 

Ijan atau penekan yaitu tunjungan kaki penenun, ijan diletakan diatas 

cacap. Ijan berfungsi untuk tunjangan kaki dan sekaligus penyangga 

kedua cacap.  

(8)  Sekeli 

Sekeli merupakan tempat gulungan benang pakan yaitu benang yang 

dimasukan secara melintang pada saat penenunan. Benang yang 

digulung kadang – kadang satu atau dua gulungan benang roda. 

 

 

(9)  Terupong 

Terupong merupakan alat yang menggunakan bersamaan dengan 

sekeli. Yaitu memasukan benang pakan ketenunan. Peralatan ini 

bentuknya bulat dan berlubang yang merupakan tempat sekeli    

(10) Amben 

Amben merupakan alat penahan punggung penenun. Kegunaan alat ini 

juga untuk mengencangkan bentangan benang tenun. Amben diberi tali 

pada kedua ujungnya dan diikatkan pada ujung apik. Kemudian apik 

diangkat dan diletakan pada kedua belah paha didekat perut. Amben 

terpasang dibagian pinggang belakang  

 

c) Tekang 



 Tekang yaitu merupakan alat untuk merentangkan kain pada saat 

penyulaman atau penyucuk benang emas pada tahap pembuatan hiasan 

atau motif tapis. Penyulaman dilakukan setelah kain ditenun. Tekang 

bentuknya seperti bingkai yaitu persegi panjang. Pada alat ini terdapat 

sepotong papan sebagai penahan kain serta kawat tempat gulungan benang 

emas dan penyawat. Bahan yang akan disulam dimasukan pada rangka 

tekang dan pada bagian tengah dimasukan penahan dengan posisi 

terbentang sehingga kain kencang dan mudah untuk disulam 

2) Alat  dan bahan sulam tapis 

   Adapun alat yang umum digunakan dalam sulaman tapis lampung 

antara lain: Tekang, jarum jahit tangan, gunting, penggulung baenang, dan 

pola ragam hias (Tabrani, Chairul. 1998 : 45). Sedangkan kegunaan dari 

masing – masing alat tersebut adalah : 

a) Tekang  

Tekang digunakan untuk merentangkan atau merentangkan kain supaya 

kencang dan mudah disulam dan dicucuk, dan hasilnya akan nampak rata 

dan rapi. Ada dua macam tekang, yaitu : 

(1) Pada alat ini kain tidak perlu diprimpin telebih dahulu, karena dapat  

langsung dipasang pada tekang.  

(2) Sedangkan pada alat ini kain perlu diprimpin terlebih dahulu supaya 

dapat dipasang pada tekang dengan memasukan besi atau kayu pada 

primpin kemudian mengikatkannya pada tekang. Alat ini disebut juga  

pembidangan. 



b) Jarum jahit 

Jarum jahit tangan digunakan untuk memasukan benang penyawat yang 

akan dijahitkan pada kain tenun ( melekatkan benang emas) 

c) Gunting 

Gunting digunakan memasang dan merapihkan benang. 

d) Penggulung benang  

Penggulung benang  dipakai untuk menggulungkan benang  emas yang 

sudah rangkap (siap pakai). Dapat dibuat dari karton tebal (kardus) atau 

triplek, dengan bentuk dan ukuran yang dikehendaki benang dilitkan di 

bagian tengahnya. 

e) Pola ragam hias  

Pola ragam hias digunakan untuk mempermudahkan pada saat proses 

penyulaman. Gambar motif ragam hias yang akan dibuat, berupa gambar 

flora fauna atau kereta. Harus digambar dulu pada kain dengan cara 

dijiplak dengan menggunakan karbon jahit putih atau warna lainnya yang 

dapat terlihat. 

Bahan yang dipakai dalam sulaman kain tapis, antara lain : kain 

tenun dasar, benang emas, benang penyawat, benang sulam warna atau wool 

(Tabrani, Chairul. 1998 : 47). Kegunaan dari bahan – bahan tersebut adalah : 

a) Kain Tenun Dasar 

Kain tenun dasar merupakan bahan dasar untuk meletakan benang emas 

dengan menggunakan jarum dan benang penyawat. Kain tenun dasar 

terdiri dari beberapa macam motif dan ukuran tergantung pada benda yang 



akan kita buat, seperti : sarung, selendang, hiasan dinding, atau benda – 

benda kecil lainnya. 

Yang perlu diperhatikan adalah corak / motif / garis – garis dari kain 

tersebut. Disesuaikan dengan motif ragam hias yang akan kita buat. 

Pilihan warna bahan dasar disesuaikan dengan selera kita. 

  

 

2) Benang emas  

 Benang emas untuk sulaman tapis tidak mudah kusam warnanya. Ada 

beberapa contoh merk yang diperdagangkan seperti lokomotif / kereta dan 

truk. Kegunakan dari benang emas ini untuk membuat ragam hias sulaman 

tapis. Sebelum digunakan, benang emas harus dirangkap terlebih dahulu 

menjadi 4, 5, 6, 7, atau 8 rangkap. 

c)  Benang sulam warna / wol 

 Benang sulam warna / wol kegunakannya sama dengan benang emas, 

hanya benang ini yang digunakan untuk pelengkap atau menambah 

keindahan dari sulaman emas itu sendiri, dengan jumlah yang tidak 

banyak 

 d)  Benang penyawat 

Benang Penyawat merupakan benang jahit biasa yang digunakan untuk 

membuat kain dasar tapis dengan warna kuning kecoklatan. Kegunaan lain 

dari benang penyawat untuk menahan atau untuk melekatkan benang emas 

pada kain dengan bantuan jarum tangan. 



 Cara mengikat/menahan/melekatkan benang emas pada kain tenun 

dengan benang penyawat dengan motif (Seru, Jusuf. 2003 : 36) adalah : 

(1)  Motif zig zag / selang seling 

 

  

 

Gambar 1 

Motif zig zag / selang seling 

 

(2)  Motif datar 

 

 

 

Gambar 2 

Motif datar 

 

(3)  Motif siku atau gunung – gunung 

 



 

Gambar 3 

Motif siku atau gunung - gunung 

 

(4)  Motif lereng – lereng 

 

Gambar 4 

Motif lereng - lereng 

 

(5)  Motif belah ketupat 

 

Gambar 5 

Motif belah ketupat   

 

 3)   Tahap Penyulaman Tapis 

Setelah dasar kain secara keseluhan ditenun, kemudian dilakukan 

pembuatan ragam hias, pembuatan ragam hias ini hamper sama dengan teknik 

menyulam. Hanya saja ragam hias ini menggunkan benang pengikat pada 



bagian bawah kain yang membuat hasilnya unik dan lebih rumit. Pada tahapan 

ini tidak semua kain disulam. Misalnya pada kain tapis Agheng. Yang 

memang tidak diberi ragam hias benang (Seru, Jusuf. 2003 : 36). 

Alat yang digunakan dalam tahap ini adalah tekang yang terbentuk 

persegi panjang dan alat papan pengencangan kain yang akan disulam, 

sedangkan menyulam mempergunakan jarum tangan. 

Dalam proses penyulaman ini, mula – mula kain tenun dibentuk 

seperti tabung dengan cara menyambung kedua ujung kain. Setelah 

menyambung selesai, kain dimasukkan pada kerangka tekang. Kemudian 

dikencangkan dengan cara memasukan papan pengencang secara melintang 

pada bagian tengah tekang dan kain yang akan disulam.  

Selanjutnya kain yang akan disulam diberi motif sesuai dengan 

motif yang dikehendaki. Pemberian gambar harus sesuai pula dengan garis – 

garis dan warna yang ada pada kain. Setelah itu mulailah dilakukan 

penyulaman sesuai dengan gambar motif. Penyulaman dengan cara ini 

dinamakan menyucuk. Sedangkan penyulaman dengan hanya menuruti garis – 

garis kain yang telah ada dinamakan menyasab. 

Proses penyulaman biasanya dilakukan mulai membuat motif – 

motif garis baru diteruskan membuat motif – motif lainnya. Sedangkan untuk 

mengeser kain yang akan dibuat motif, dilakukan dengan cara melonggarkan 

alat pengencang sambil digerakan kain sesuai dengan keinginan. Bahan 

penyulaman selain menggunakan benang emas sebagai benang motif, juga 

digunakan benang katun, biasanya berwarna kuning yang dinamakan benang 



penyawat. Benang penyawat ini fungsinya sebagai pengikat benang emas 

yang dimasukan bawah kain sulaman. 

Dapat dijelaskan disini bahwa untuk satu helai kain tapis 

diperlukan dua buah kain tenun yang telah diberi motif. Maka untuk 

membentuk kain tapis yang siap pakai, kain tenun yang telah diberi motif ini 

disambung dengan menggunakan benang dan jarum. Pada bagian atas tapis ini 

tidak diberi ragam hias karena bagian ini untuk diikatan pada pinggang 

pemakai.   

Cara penyulaman kain tapis (Seru, Jusuf. 2003 : 37) adalah sebagai 

berikut : 

a) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

b) Sesuai motif hias sulaman tapis dengan corak atau garis dasar kain tapis. 

Jiplak motif itu bila diangap perlu. Gunakan karbon berwarna bila untuk 

menjiplak. 

c) Setelah diperimpih pasang kain pada bidangan, kemudian ikat dengan 

kuat supaya rentangan kencang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pengerjaan dan hasilnya akan tampak rapi. Perhatikan rentangan kain, 

corak/ garinya harus lurus dan simetris. 

d) Gunakan benang penyawat yang tidak terlalu panjang, sebaiknya sebatas 

tarikan panjang tangan saja. Untuk menghidari benang kusut. 

e) Ikat ujung benang yang akan dilekatkan. Untuk menahan benang agar 

tidak lepas atau lolos saat mengerjakan pertama kali. 



f) Mulai dari arah kiri ke kanan. Benang emas diusahakan selalu berada 

disebelah kiri, sebab tangan kiri yang akan mengatur dan memegang 

benang emas. 

g) Tusuk jarum diarahkan miring kebawah benang emas yang sudah 

dilekatkan didekatnya, agar hasilnya rapat dan rapih. Posisi benang emas 

diusahakan selalu rata/melebar dan tidak terpilin. 

 Berbagai motif hias yang digunakan untuk sulaman tapis (Seru, 

Jusuf. 2003 : 38) adalah sebagai berikut :  

(1)  Motif hias sasab 

 

 

Gambar 6 
      Motif sasab 

 

 

 

Gambar 7 
Motif sasab tajuk berayun/ berketik 

  

 

(2)  Motif hias belah ketupat 

 



 

Gambar 8 
     Motif belah ketupat  

 

 

 

 

Gambar 9 
Motif belah ketupat  

 

 

 

 

Gambar 10 
Motif belah ketupat  

 

 

 

 

 

(3)  Motif hias pucuk rebung 

    



 

Gambar 11    
Motif pucuk rebung 

 

 

 

Gambar 12 
Motif pucuk rebung  

 

 

 

Gambar 13 
Motif pucuk rebung  

 

(4)  Motif hias Tajuk 

(a)  Tajuk berayun 

  

 

Gambar 14 
Tajuk berayun  

 



Gambar 15 
Tajuk berayun  

  

  

 

Gambar 16 
Tajuk berayun  

 

  

 

Gambar 17 
Tajuk berayun  

 

 

 

Gambar 18 
Tajuk berayun  

 

 

 

  

(b)  Tajuk dipergaya  

 



 

Gambar 19 
Tajuk dipergaya  

 

 

 

Gambar 20 
Tajuk dipergaya  

 

 

 

Gambar 21 
Tajuk dipergaya 

 

 

  

 

Gambar 22 
Tajuk dipergaya 

 

(5) Motif hias flora 

(a)  Motif hias bunga 



   

 

Gambar 23 
Motif hias bunga 

 

   

 

Gambar 24 
Motif hias bunga 

 

   

 

Gambar 25 
Motif hias bunga 

 

 

 

Gambar 26 
     Motif hias bunga 

 

 

Gambar 27 



Motif hias bunga 
 

 

 

Gambar 28 
Motif bunga daun  

 
   

 

Gambar 29 
Motif bunga sulur – suluran 

 

  

 

Gambar 30 
Motif bunga sulur batang ranting 

 

   

 

Gambar 31 
Motif tapis kibang 

 



(6)  Motif hias jung sarat 

 

Gambar 32 
Motif hias jung sarat 

 

 

(7)  Motif hias goemetris 

 

 

Gambar 33  
Motif hias geometris      

 

  

 

Gambar 34 
     Motif hias geometris  

 

 

Gambar 35 
Motif hias geometris 

 



 

Gambar 36 
    Motif hias geometris  

 

 

(8)  Motif hias fauna 

  

 

Gambar 37 
   Motif hias burung    

 

  

 

Gambar 38 
   Motif hias burung  

 

Gambar 39 
Motif hias burung  

 



   

 

Gambar 40 
Motif hias burung  

 

   

 

Gambar 41 
Motif hias burung  

 

 

(9)  Motif hias kapal 

 

Gambar 42 
Motif hias kapal 

 

 

 

(10)  Motif hias fauna 

   (a)  Motif hias hewan tunggangan  

 



 

Gambar 43 
Motif hias hewan tunggangan  

 

          

 

Gambar 44 
Motif hias hewan tunggangan  

 

 

 

Gambar 45 
Motif hias hewan tunggangan  

 

 

 

 

       

(11)  Motif hias manusia 



 

Gambar 46 
Motif hias manusia 

 

 

(12)  Motif hias maender 

 

 

Gambar 47 
      Motif hias maender 

 
 

(13)  Motif hias ketak ketik 

 

Gambar 48 
Motif hias ketak ketik 

 

 

 

(14)  Motif hias gunung umpu 



 

Gambar 49 
Motif hias gunung umpu 

 
 
 
 
 

c. Pengertian  Hiasan Coin 

Hiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk menghiasi sesuatu benda (W. 

J. S. Poerwodarminto, 2002 : 144 ). Coin adalah uang logam (W. J. S. 

Poerwodarminto, 2002 : 58). Berdasarkan istilah tesebut dapat disimpulkan 

bahwa  Coin adalah uang logam, yang digunakan sebagai hiasan pada busana  

costum dance.  

Terinspirasi dari busana pengantin adat Lampung yang menggunakan 

coin sebagai hiasan. Bahan dasar coin  adalah kuningan dan emas. Dengan harga 

yang relatif tinggi maka, penulis memutuskan untuk menganti kunungan menjadi 

uang logam. Adapun sifat yang dimiliki uang logam tahan lama, kuat, tak berubah 

bentuk dan warna.  

Hiasan coin ini berbentuk bulat dengan warna kuning emas ( uang logam 

Rp 50,). Berukuran 1 ½ cm, Uang logam ini menjuntai melingkari kamisol dan 

rok bagian bawah sehingga terkesan sangat glamour.   

 

 

 



 

 

2. Alat dan Bahan 

a. Alat 

Alat – alat yang diperlukan dalam Proses Pembuatan costum dance 

Dengan Menggunakan Tapis Lampung Dihiasi Coin (Jeffery, Chris. 2000 : 8) 

adalah : 

1) Mesin jahit 

       Mesin ini berguna untuk menjahit bagian – bagian gaun yang telah dipotong 

sesuai pola, untuk digabungkan menjadi suatu pola yang di inginkan. Mesin 

jahit ini ada dua macam yaitu mesin jahit yang pemakaiannya secara manual 

dan mesin jahit listrik yang pembantuannya menggunakan dynamo. 

2) Gunting 

Gunting yng digunakan dalam pembuatan   costum dancer yaitu gunting     

kertas untuk memotong pola pada kertas dan gunting kain untuk 

menggunting kain pola, gunting tiras untuk merapihkan tiras pada kain.  

3) Macam – macam jarum 

Jarum yang digunakan dalam pembuatan   costum dancer adalah jarum 

pentul, jarum jahit mesin, dan jarum jahit tangan. Syarat dari masing – 

masing jarum adalah ujungnya tajam, bentuknya ramping dan tidak berkarat. 

4) Pita ukur dan skala 

Pita ukur digunakan untuk menggukur ukuran badan  model, dan untuk   

menggukur saat pembuatan pola. 



Skala adalah alat ukur yang digunakan untuk membuat pola kecil, terbuat 

dari kertas. Ada 4 ukuran pada skala yaitu 1/2 cm, 1/4 cm, 1/6 cm, dan 1/8 

cm. 

5) Rader 

      Rader adalah alat yang digunakan untu memberi tanda pada kain yang telah 

dipotong sesuai dengan pola. Pemberian tanda ini dilakukan dengan bantuan 

karbon jahit pada garis terluar dan masing – masing tertentu yang perlu 

diberi tanda, untuk mempermudahkan dalam pembuatan busana costum 

6) Karbon jahit 

Karbon jahit digunakan pada waktu pemberian tanda pada   garis – garis 

pola yang menggunakan rader. Karbon jahit ini juga digunakan untuk 

memindahkan  

7) Kapur jahit 

Kapur jahit berbentuk lempeng segi tiga dan segi empat serta terdiri dari 

beberapa warna. Digunakan untuk pemberian tanda pada bahan yang akan 

dipotong sesuai pola. Atau untuk tanda pada bahan yang akan dijahit. 

8) Pensil merah biru 

Pencil yang digunakan untuk membuat pola, yaitu untuk memberi tanda 

pada bagian muka dan belakang agar lebih jelas. 

9) Penggaris 

Penggaris berguna untuk mempermudah dalam pembuatan pola, yaitu untuk 

membuat garis lurus atau garis lengkung. Macam – macam penggaris antara 



lain penggaris panjang, penggaris siku –  siku, penggaris panggul, penggaris 

kerung lengan dan sebagainya. 

10) Setrika 

Fungsi setrika yaitu digunakan untuk menyetrika atau melipat bagian – 

bagian pakaian sewaktu menjahit seperti kampoh, keeling, kerah, dan juga 

untuk menempelkan kain pada bahan utama 

11) Meja setrika 

 Meja ini di gunakan sebagai alas dalam menyetrika. Biasanya terbuat dari 

kain atau besi, yang terbuat dari besi ada yang sudah dilapisi dengan busa 

penyekat panas. 

12) Meja kerja 

Meja ini digunakan dalam pembuatan pola yang telah dibuat, serta    

pemberian tanda pada kain yang telah dipotong. 

 

b.   Bahan    

Bahan – bahan yang digunakan dalam Proses Pembuatan    Costum  Dancer 

Dengan Menggunakan Tapis Lampung Dihiasi Coin adalah : 

1) Bahan utama  

(a) Kain tapis 

(b) Kain satin warna merah marun  

(c) Kain sifon warna merah darah  

(d) Coin 

2) Bahan pembantu 



 Bahan pembantu dalam pembuatan  costum dance dengan  menggunakan 

kain tapis lampung adalah   

(a) Kain Furing  

Yang digunakan sebagai furing untuk melapisi bagian dalam        

camisol dan rok 

(b) Kain Viselin 

Yaitu digunakan sebagai pelapis yang berfungsi untuk menambah      

ketebalan kain. 

(c) Kain keras  

Yaitu digunakan sebagai pelapis yang digunakan untuk        

menambah ketebalan kain.    

3) Bahan pelengkap 

Bahan pelengkap dalam pembuatan  Costum Dancer dengan  menggunakan 

kain tapis lampung adalah :   

a) Benang  

b) Ritsliting 

c) Hak  

d) Mote 

e) Pita tali 

 

3. Proses Pembuatan Secara Umum 

  Proses Pembuatan  Costum Dancer Dengan Menggunakan Tapis Lampung 

Dihiasi Coin melalui tahapan – tahapan sebagai berikut:  



a. Mengambil ukuran 

        Tata cara menggambil ukuran harus diperhatikan, seperti mengukur 

model, sebaiknya bersikap sopan dan dan menggukur dengan cara berurutn 

mulai daria atas kebawah, kemudian bagian muka ke belakang ata sebaliknya. 

Model tidak diputar atau di bolak balik sebaliknya orang yang menggambil 

ukuran itu yang berkerja atau bergerak. (Wancik, MH. 2001 : 4) 

           Hal – hal yang yang perlu di perhatikan dalam penggambilan ukuran 

badan adalah : 

1) Memahami desain atau gambar yang akan dibuat 

2) Menyiapkan peralatan yaitu catatan atau daftar ukuran, pita   ukur, 

veterban, alat tulis, penggaris 

3) Menggamati bentuk badan model dan harus dalam keadaan tegap serta 

tidak boleh membantu dalam menggukur. 

4) Mengikat pinggang model dengan veterban sebelum menggukur. 

 

 

 

 

 

Cara menggambil ukuran : 

a) Lingkar leher (LL) 

     diukur pas sekeliling leher 

 



 

Gambar 50 
Cara Mengukur Lingkar leher  

 
 

 
 
 

b)   Lingkar badan (LB) 

      Di ukur sekeliling pada bagian atas yang terbesar melalui titik     dada, 

ketiak, terus melingkar kebelakang ditambah 4 cm 

 

 

Gambar 51 
Cara Mengukur Lingkar Badan 

  

c)   Lingkar pinggang (LPi) 

Diukur pas sekeliling pinggang ditambah 1 cm atau skala Satu jari 

 



 

Gambar 52 
Cara Mengukur Lingkar Pinggang 

 
 
 
 

 d)  Lebar bahu (Lbb) 

      Di ukur dari batas leher sampai bahu terendah 

 

 

Gambar 53 
Cara Mengukur Lebar bahu 

 

 

 

e) Panjang muka (PM) 

       Di ukur pada lekuk leher bagian muka bawah sampai 

       Batas pinggang 

 



 

Gambar 54 
Cara Mengukur Panjang Muka 

 

 

 

f)   Lebar muka (LM) 

     Letak dibawah lekuk leher 5 cm, di ukur mendatar dari kerung     

lengan sebelah kiri sampai kerung lengan sebelah kanan 

 

 

Gambar 55 
Cara Mengukur Lebar Muka 

 

g)   Panjang rok (P rok) 

   Di ukur dari bahu tertinggi melalui puncak dada sampai   batas 

panjang yang diinginkan. 

 



 

Gambar 56 
Cara Mengukur Panjang rok 

 
 

h) Tinggi dada (T.dd) 

Diukur dari batas pinggang tegak lurus keatas sampai pada puncak 

dada. 

 

 

Gambar 57 
Cara Mengukur Tinggi Dada  

i)    Panjang sisi (P. s) 

Di ukur dari batas ketiak kebawah sampai batas pinggang dikurangi 2 cm 

atau 3 cm 

 



 

Gambar 58 
Cara Mengukur Panjang sisi 

 

j) Panjang Punggung (P.p) 

 Diukur pas dari ruas tulang leher belakang yang menonjol sampai 

batas pinggang bagian belakang 

 

 

Gambar 59 
Cara Mengukur Panjang punggung 

 

 

 

k) Lebar punggung (L.p) 

 Diukur 9 cm dibawah tulang leher belakang yang menonjol 

kemudian pita ukur dibentangkan mendatar dari bahu terendah 

sebslah kiri bahu terendah sebelah kanan. 



 

 

Gambar 60 
Cara Mengukur Lebar punggung 

 
 

l) Lebar Panggul (L.pa) 

Diukur sekeliling panggul yng terbesar kemudian ditambah 4 cm atau 

diselangkan 4 jari. 

 

 

Gambar 61 
Cara Mengukur Lingkar panggul 

 

 

m) Tinggi panggul (T.pa) 

         Di ukur dari pinggang sampai batas panggul terbesar. 

 



 

Gambar 62 
Cara Mengukur Tinggi panggul 

 

 

 

n) Lingkar Kerung Lengan (L.kr.l) 

      Diukur sekeliling kerung lengan secara pas kemidian   ditambah 4 

cm. 

 

 

Gambar 63 
Cara Mengukur Kerung lengan 

 

 

o) Panjang lengan (P.l) 

Diukur dari pncak lengan melalui siku dibengkokan 90  derajat  

sampai keruas pergelangan tangan. 



 

 

Gambar 64 
Cara Mengukur Panjang Lengan 

 
 
 

p) Besar Lengan (B.l) 

 Diukur pas sekeliling pergelangan tangan ditambah 4 cm atau diukur 

pas sekeliling batas panjang lengan yang diinginkan ditambah 4cm 

 

Gambar 65 
Cara Mengukur Besar lengan 

 

 

q) Ukuran pemeriksa (U.p) 

Diukur dari tengah muka kepuncak lengan terus sampai tegak 

belakang 

 



 

Gambar 66 
Cara Mengukur Ukuran pemeriksa 

 
 

b. Membuat Pola kecil  

 Untuk membuat pola dasar biasanya menggunakan skala 1 : 6 dari pola yang 

terdapat pada buku. Jadi pola dasar yang sebenarnya sebesar 6 kali besarnya 

dari pola kecil pada buku. Dalam pembuatan pola jalannya kontruksi diberi 

keterangan dengan urutan – urutan titik – titik yang diberi huruf abjad, 

supaya mudah diikuti. Dalam pembuatan pola ini menggunakan sistem pola 

Warsaya Irianto. 

c. Rancangan Harga dan Bahan 

 Merancang harga dan bahan adalah merencanakan dan menghitung baik 

secara garis besar maupun secara detail bahan dan harga yang dibutuhkan 

untuk membuat suatu busana. Tujuan merancang bahan dan harga yaitu 

mengetahui jumlah biaya yang diperlukan banyaknya bahan seefesiensi 

mungkin untuk dipergunakan tampa banya membuang bahan yang tersisa.  

 Langkah – langkah dalam pembuatan rancangan harga dan bahan 

(Setyowati, Erna 2004 : 41) meliputi: 

1. Menentukan besarnya biaya jasa jahit 



2. Menentukan banyaknya bahan dan biaya yang dipergunakan 

3. Membuat nota transaksi biaya menjahit, termasuk biaya jasa menjahit 

dan harga bahan (jika dikerjakan keseluruhan). 

d. Pola dasar ukuran sesungguhnya 

 Pola kecil yang telah selesai dibuat, kemudian diubah  menjadi pola  baru 

sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.  

e. Merubah pola dasar 

1. Merubah pola dasar Costum Dancer pada bagian muka dan   belakang 

untuk membuat Costum Dancer yang dikehendaki   harus merubah pola 

dasar yang telah dibuat, yaitu dengan cara : 

a) Pada bagian Kerung leher tengah muka turun 8 cm dan ditarik 

garis sampai dengan perbatasan kerung lengan sebelah kanan 

yang sudah diturunkan 2 cm dan tarik garis dari bagian tengah 

muka sampai dengan bahu sebelah kiri yang lebarnya 5 cm. 

b) Kupnat pada bagian badan muka dan belakang diubah     menjadi 

garis princes. 

c) Pada badan bagian belakang cara merubah polanya sama dengan 

bagian badab muka, tetapi bagian tengah belakang diturunkan 12 

cm dari kerung leher belakang. 

d) Pada badan bawah, tarik garis lurus pada bagian pinggang 

sampai dengan panggul.    

 

 



  

2. Merubah pola  dasar rok 

a) Pada rok depan bagian  kiri pinggang turun 40 cm, dan rok depan 

bagian kanan pinggang turun 60 cm 

b) Pada rok belakang bagian kiri pinggang turun 40 cm, dan rok depan 

bagian kanan pinggang turun 60 cm 

c) Tarik garis garis lurus dari bagian potongan yang telah diberi tanda. 

Hingga membentuk garis asimetris.           

f. Meletakan pola pada kain  

Langkah-langkah meletakan pola pada kain (Jeffrys, Chris. 2000 : 25) 

1. Melipat lebar kain menjadi dua dengan bagian baik pada bagian luar, 

agar memudahkan pada waktu merader 

2. Bentangkan kain diatas meja / tempat yang datar dan lebar sepanjang 

yang dibutuhkan 

3. Meletakan pola – pola pada kain dengan jarum pentul, sematkan pola 

sesuai dengan arah serat kain pada ipatan kain dimulai dengan bagian 

pola – pola yang besar, letakan sehemat mungkin. 

4. Memberi kelebihan jahitan atau kampuh 

g. Menggunting  

 Pola yang telah diletakan pada kain sesuia dengan merancang bahan, dan 

jika sudah diperiksa dengan teliti, maka mulailah menggunting kain. Cara 

menggunting kain (Jeffrys, Chris. 2000 : 26) 

1. Tangan kiri menekan kain yang akan digunting. 



2. Tangan kanan memegang gunting dengan posisi lubang gunting yang 

besar di bawah 

3. Mulailah dengan menggunting kain dari pola yang besar kemudian baru 

yang kecil, dan posisi kain tetap sejajar dengan tepi meja   

h. Merader 

 Kain yang sudah digunting kemudian dirader, yaitu memberi tanda dengan 

memindahkan garis pola pada kain, dapat menggunkan karbon jahit, kapur 

jahit ataupun dengan cara dijelujur apabila kain tersebut tidak bisa dengan 

cara dikarbon atau dikapur jahit. 

i. Menjahit 

 Menjahit dalam pembuatan busana diperlukan keterampilan, keahlian, 

ketekunan, kerapihan, dan kesabaran yang tinggi agar mendapat hasil jadi 

yang rapi dan enak dipakai. 

j. Menyelesaikan secara keseluruhan (finishing) 

1. Mengesom bagian bawah camisole dan rok 

2. Memasang kancing kait pada bagian atas ritsliting 

3. Membuang sisa jahitan dan dirapihkan 

4. Menyetrika secara keseluruhan dan mengemas 

B. Proses Pembuatan Costum Dancer Dari Kain Tapis Lampung Berhias Coin 

1. Desain Costum Dancer 

Desain Costum Dancer dengan Menggunakan Tapis Lampung Dihiasi Coin 

Terdiri atas dua bagian yaitu : 

a.   Camisol  



Camisol adalah garis leher yang hanya dikaitkan oleh dua bahu     

(Sulistio, Hartatiati. 2003 : 27). Desain camisol dalam pembuatan costum 

dancer dengan menggunakan tapis lampung dihiasi coin  berbentuk asimetris  

b.  Rok  

Rok costum dancer ini terdiri dari dua bagian yaitu  bagian atas 

suai dengan berpotongan pada paha berbentuk asimetris dan bagian bawah 

bawah dikerut. 

Rok Suai adalah model rok yang sangat sederhana, bentuknya 

menurut bentuk badan bagian bawah. Rok ini sangat cocok untuk bentuk 

tubuh yang Proposional (Sulistio, Hartatiati. 2003 : 33). 

Kerut adalah terbuat dari bahan persegi panjang, dan dikerut pada 

bagian pinggang sesuai dengan besar pinggangnya. Bentuk rok ini sesuai 

untuk bentuk badan ramping dan tinggi atau untuk yang berpingang ramping 

(Sulistio, Hartatiati. 2003 : 33). 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 67 
Costum Dancer dengan Menggunakan Tapis Lampung Dihiasi Coin 

        

 

2.  Desain Motif  

         Motif kain tapis ini adalah Tapis Pucuk Rebung. Memiliki hias motif 

pucuk rebung, sasab, motif tajuk berayun, dapakai oleh kelompok istri menghadiri 

upacara adat seperti perkawinan, pengambilan gelar, Khitanan dan lain – lain. 

Berasal dari blambangan Lampung Utara. Selain mempunyai motif pucuk rebung 



juga memiliki motif belah ketupat. Bahan dasarnya berwarna cokelat dan hitam 

yang terbuat dari benang kapas. Ragam hias disulam dengan benang emas. 

(Lampung, BPKB. 2003 : 10 - 11)     

 

 

 

 

 
Gambar 68 

Motif  Tapis Pucuk Rebung 

 

 

 

   3.   Desain Hiasan Coin 

Desain hiasan coin pada pembuatan  costum dancer dengan menggunakan 

kain tapis Lampung ini berbentuk lingkaran, dan pada bagian belakang coin diberi 

kain yang telah dilapisi kain keras kemudian dirapihkan hingga membentuk 

lingkaran. Yang akan digunakan untuk menjepit tali pita pada bagian tengah. 

Kemudian setelah selisai tali pita akan diisi mote dan digantungkan pada rok 

bagian bawah dan pada badan atas (camisole) sehingga terkesan mewah. 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 69 
Desain Hiasan Coin 

 

4.  Membuat Pola Costum Dancer menggunakan Kain Tapis Lampung  

      Dihiasi Coin 

a.   Daftar Ukuran 

  Ukuran badan yang diambil dalam pembuatan pola Costum Dancer 

menggunakan Kain Tapis Lampung Dihiasi Coin adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel I 

Ukuran Badan 

 



No Keterangan Ukuran 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Lingkar Badan I 

Lingkar Badan II 

Lingkar Badan III 

Lingkar Pinggang 

Lingkar Panggul I 

Lingkar Panggul II 

Panjang Punggung 

Lebar Punggung 

Panjang Dada 

Lebar Dada 

Tinggi Buah Dada 

Jarak Buah Dada 

Panjang Rok  

69  cm 

79  cm 

69  cm 

59  cm 

82  cm 

86  cm 

37  cm 

36  cm 

42  cm 

28  cm 

25  cm 

16  cm 

100 cm 

 

 

 

 

 

b. Pola Dasar Sistem Warsaya Irianto (Skala 1: 6) 

Pola Dasar Sistem Warsaya Irianto 

Skala 1: 6 

 

A – A1   = 7 cm 

A – A2   = 2 cm 

A – B    = ½ Lebar Punggung 

B – B1   = 5 cm 



A – C    = Panjang Punggung 

A – D   = Panjang Dada  

C – E   = Panggul 1 = 10 cm 

C – F   = Panggul II = 20 cm 

A1- A3   = T. Buah Dada  

B – B3    = 12
. −PunggPanj

 

A4 – B4  = ½ Lebar Dada 

G – G1   = 1
4

.
−

badanIILing
 

G – G2   = 1
4

.
+

badanIILing
 

 

C – C1   = 1
4
.

−
pinggLing  

C – C2   = 1
4
.

+
pinggLingg  

E – E2   = 1
4

1.
−

pangLing  

E – E2   = 1
4
.

+
pangILing  

F – F1   = 1
4

.
−

pangIILing
 

F – F2   = 1
4

.
+

PangIILing
 

C – C3   = 9 cm   = ½ Jarak BH dada untuk badan belakang 



D – D3   = 9 cm    = ½ Jarak BH dada untuk badan depan 

A5 – D4 – G – D5 = Kupnat depan 

A6 – C4 – G – C5 = Kupnat belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian badan muka dan belakang ( Skala 1 : 6)  

 

 



 

 
 
 

Gambar 70 
Pola Dasar Badan bagian Muka dan Belakang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bagian rok muka dan belakang ( Skala 1: 6)  

 



 

 

 
Gambar 71 

Pola Dasar Rok bagian Muka dan Belakang 
 
 

c. Merubah Pola dasar Sesuai Model 



  Pola dasar yang telah selesai dibuat, kemudian diubah menjadi pola baru 

sesuai dengan model busana yang telah didesain. Untuk menyalin pola yang 

telah dibuat dengan menggunakan kertas doorslag ( kertas merah biru ), dan 

pola yang dibuat utuh. 

Merubah pola badan bagain muka 

 

 

 
 
 
 

Gambar 72 
Merubah Pola Badan Muka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Merubah pola badan belakang 



 

 

 
 
 

Gambar 73 
Merubah Pola Badan Belakang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Merubah pola rok bagian muka    



 

 

 
 
 

Gambar 74 
 Merubah Pola Rok Muka 

 
 

4. Merubah pola rok belakang 



 

 

 

 

Gambar 75 
Merubah Pola rok belakang 

 



 

 

 

 
 

Gambar 76 
Pecah Pola Badan Bagian Muka Sesuai Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 77 
Pecah Pola Badan Bagian Belakang Sesuai Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 78 
Pecah Pola Rok Muka Bagian Atas Sesuai Model 

 

 

 



 

 

 

Gambar 79 
Pecah Pola Rok Muka Bagian Bawah Sesuai Model 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Gambar 80 
Pecah Pola Rok Belakang Bagian Atas Sesuai Model 

 

 

 



 

 

 
Gambar 81 

Pecah Pola Rok Belakang Bagian Bawah Sesuai Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Merancang Bahan dan Harga 

  Merancang harga dan bahan adalah merencanakan dan menghitung baik 

secara garis besar maupun secara detail bahan dan harga yang dibutuhkan untuk 

membuat suatu busana. Tujuan merancang bahan dan harga yaitu mengetahui 

jumlah biaya yang diperlukan banyaknya bahan seefesiensi mungkin untuk 

dipergunakan tampa banyak membuang bahan yang tersisa. ( Erna Setyowati. 

2004 : 41)  

a.   Merancang bahan  

 Merancang bahan dalam pembuatan pola Costum Dancer menggunakan Kain 

Tapis Lampung Dihiasi Coin adalah sebagai berikut : 

1) Bahan Utama  

             Lebar kain  : 150 cm 

       Panjang kain : 150 cm 

2) Bahan Satin 

      Lebar kain  : 115 cm 

      Panjang kain : 70,5 cm 

3) Bahan Sifon 

   Lebar kain  : 115 cm 

   Panjang kain : 150 cm 

4) Bahan Furing 

             Lebar kain  : 115 cm 

             Panjang kain : 200 cm 

 

 

 

 

 

 

 



b.  Merancang harga 

  Merancang harga dalam pembuatan pola Costum Dancer 

  menggunakan Kain Tapis Lampung Dihiasi Coin adalah sebagai 

  berikut : 

 

        Tabel 2 
Rancangan Harga 
 
 

Jumlah Bahan Harga (dalam rupiah) No Nama Barang 

 Satuan Jumlah 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Utama  

Kain Tapis 

Kain Satin 

Kain Sifon  

Kain Furing 

Bahan pembantu 

Coin 

viselin  

Kain Keras 

Mungkum 

Balent 

Ritsliting 

Hak 

Woll soom 

Benang 

 

1 Potong 

70,5 cm 

150  cm 

200  cm 

 

- 

150  cm 

50    cm 

1 Pasang 

150  cm 

1 Buah 

1 Pasang 

 4 m 

 3 Buah 

 

350.000;00

25.000;00

25.000;00

6.000;00

10.000;00

2.500;00

8.000;00

6.000;00

1.500;00

2.000;00

200;00

800;00

800;00

350.000;00

20.000;00

37.000;00

12.000;00

10.000;00

37.50;00

4.000;00

6.000;00

2.250;00

2.000;00

200;00

4.000;00

2.400;00



 

 

 

 

 

3.  

      

  

4. 

Kain emas 

Benang wol 

Jarum jahit 

Lem alteko 

Mote 

Bahan Pelengkap 

Ascesori 

Sepatu 

Ongkos jahit 

50 cm 

1 buah 

1 buah 

1 kaleng 

250 g 

 

1 Pasang 

1 Pasang 

30 Hari 

    15.000;00 

1.000;00

100;00

3.500;00

40.000;00

 

50.000;00

100.000;00

15.000;00

            7.500;00 

1.000;00

1.000;00

10.500;00

10.500;00

 

50.000;00

100.000;00

350.000;00

 Jumlah Rp 930.700;00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Membuat Hiasan Coin 

Langklah – langkah pembuatan hiasan coin adalah sebagai berikut : 

a.  Menyiapakan alat – alat  yang akan dipergunakan 

 
 
 

 
 
 
 

Gambar 82 
 Alat – alat  yang akan dipergunakan 

 
 
 

b. Coin direndam selama 1 hari terlebih dahulu, untuk menghilangkan 

kotoran yang menempel 

 

 

 

 

 

Gambar 83 
Coin Direndam  

 
 
 

 

 



c. Setelah itu cuci dan keringkan  

 

 

 

Gambar 84 
Cuci dan Keringkan 

 

d.  Buat bulatan untuk melapisi bagian belakang coin dengan ukuran     lebih 

kecil 1mm. 

 

 

 

 

Gambar 85 
Bulatan Untuk Melapisi Bagian Belakang Coin  

 

e.  Kemudian bentangkan kain keras jiplak menggunakan bulatan yang telah 

dibuat sebanyak yang diinginkan.  

 

 

 

 

Gambar 86 
Kain Keras Dijiplak Menggunakan Bulatan  

Yang Telah Dibuat Sebelumnya 

 
 Coin

Kain keras 



f. Kemudian kain keras yang telah dilapisi kain untuk membungkus disetrika 

hingga melekat.  

 

 

 

 

Gambar 87 
Kain Keras Disetrika  

 

g. Setelah itu kain keras digunting,  

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 88 
Kain Keras Digunting  

 
h. Rapihkan hingga tidak tampak tiras dan berbentuk bulat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 89 
Rapihkan Hingga Tidak Tampak Tiras  

dan Berbentuk Bulat. 
 

Depan Belakang



i. Setelah itu beri lem dengan rata dan menyeluruh pada coin dan kain         

emas yang telah dilapisi kain keras  

 

Lem 

      Gambar 90 
Memberi Lem pada Coin 

 
 

j. Letakan benang woll ditengah – tengah, 

 

 

 
 
 
 

Gambar 91 
Letakan Benang Woll  

 
 

k. Lalu lekatkan coin dan kain yang telah diberi kain keras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 92 
Lekatkan Coin dan Kain 

  
l. Isi benang woll dengan mote 

Coin Kain keras Hasil jadi



 

 

 

 

Gambar 93 
Isi Benang Woll dengan Mote 

 

m.  Dan gantungkan pada bagian bawah rok dan bagian badan sesuai desain.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 94 

Gantungkan pada Bagian Bawah Rok dan Bagian Badan  
Sesuai Desain 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Meletakan Pola di Atas Bahan 



Meletakan pola diatas bahan utama maupun bahan tambahan dalam  pembuatan 

pola Costum Dancer menggunakan kain tapis Lampung dihiasi coin adalah 

sebagai berikut : 

a. Jumlah pola pada pembuatan pola Costum Dancer menggunakan kain tapis 

lampung dihiasi coin adalah 

1) Pola pada kain tapis 

  Pola badan muka 3 potong, yaitu sisi kanan, tengah, sisi kiri. 

  Pola rok belakang 2 potong, yaitu sisi kanan, sisi kiri.  

2) Pola pada bahan satin 

  Pola rok bagian belakang 2 potong, yaitu sisi kanan, sisi kiri. 

  Pola badan bagian belakang 4 potong, yaitu sisi kanan, tengah     kanan, 

 tengah kiri, sisi kiri.               

3) Pola pada bahan sifon 

  Pola rok bagian muka bagian bawah 1 potong 

  Pola rok bagian belakang bagian bawah 1 potong 

  Pola ¼ lingkaran  1 potong  

4) Pola pada bahan furing   

  Pola rok bagian muka 1 potong 

  Pola rok bagian belakang 2 potong, yaitu sisi kanan, sisi kiri. 

  Pola badan bagian muka 3 potong, yaitu sisi kanan, tengah, sisi    kiri. 

 

  Pola badan bagian belakang 4 potong, yaitu sisi kanan, tengah 

 Kanan, tengah kiri, sisi kiri. 

b. Menyetrika bahan bila kusut 



c. Bentangka~ kain diatas meja potong / tempat yang tatar dan lebar 

      sepanjang yang dibutuhkan 

d. Meletakan pola – pola diatas bahan den'an memperhatikan arah serat 

      benang, motif dan menata pola sesuai dengan rancangan bahan yang   telah 

dibuat. Semat pola dengan menggunakan  jarum pentul.  

e. Memberi kelebihan jahitan atau kampuh 

f. Bahan siap digunting 

 

8. Menggunting 

 Pola yang telah diletakan pada kain sesuia dengan merancang bahan, dan jika 

sudah diperiksa dengan teliti, maka mulailah menggunting kain. Cara 

menggunting kain (Jeffrys, Chris. 2000 : 26)  

   adalah sebagai berikut : 

a.   Tangan kiri menekan kain yang akan digunting. 

b.  Tangan kanan memegang gunting dengan posisi lubang gunting yang    

           besar di bawah 

c.   Mulailah dengan menggunting kain dari pola yang besar kemudian baru    

     yang kecil, dan posisi kain tetap sejajar dengan tepi meja   

 

 

9. Menjahit 



Menjahit dalam pembuatan busana diperlukan keterampilan, keahlian, ketekunan, 

kerapihan, dan kesabaran yang tinggi agar mendapat hasil jadi yang rapi dan enak 

dipakai. (Jeffrys, Chris. 2000 : 21)  

Menjahit Costum Dancer menggunakan kain tapis Lampung dihiasi coin ini 

melalui tahapan adalah sebagai berikut : 

a. Menjelujur masing – masing kain tapis yang telah dipotong 

b. Menjahit garis princes bagian muka bahan utama  

c. Menjahit rit bagian belakang kain utama 

d. Menjahit garis prices bagian belakang bahan utama 

e. Menjahit sisi kanan dan sisi kiri bahan utama 

f. Menjahit bahu sebelah kanan bahan utama 

g. Menjahit lapisan bagian bawah badan muka dan belakang 

h. Menjahit garis princes pada bagian muka dan furing 

i. Menjahit garis princes pada bagian belakang furing 

j. Menjahit sisi kanan dan sisi kiri furing bagian badan 

k. Menjahit bahu furing  

l. Memasang mungkum pada bagian buruk furing  

m. Menyatukan bahan utama dan furing 

n. Menjahit bagian atas, menyelipkan kain sifon pada sisi kiri badan bagia bawah 

o. Menjahit bagian badan bawah 

p. Menjahit rit rok bagian belakang 

q. Menjahit sisi rok muka dan sisi rok belakang 

r. Menjahit tengah belakang rok belakang furing 



s. Menjahit sisi rok muka dan sisi rok belakang furing  

t. Menyatukan kain utama dan furing 

u. Menjahit rok sisi bagian bawah muka dan belakang 

v. Membuat kerut rok bagian bawah   

w. Menyatukan potongan rok bagian atas dan rok bagian bawah yang telah 

dikerut  

x. Memasang ban pinggang  

y. Memasang hiasan coin pada camisole dan rok bagian bawah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Menyajikan Lah Kerja Dalam Gambar 

a.  Meletakan pola pada kain tapis 



 

 

Gambar 95 
Meletakan pola pada kain tapis 

 
b. Menjelujur kain tapis yang telah dipotong 

 

 

Gambar 96 
Menjelujur kain tapis yang telah dipotong 

c. Menjahit garis prince  

 



            

 

Gambar 97 
Menjahit garis princes bagian muka bahan utama 

  
d. Menjahit rit bagian belakang kain utama 

 

 
 

 
 

 
Gambar 98 

Menjahit rit bagian belakang kain utama 
 

 

e. Menjahit garis prices bagian belakang bahan utama 

 



 

 

Gambar 99 
Menjahit garis prices bagian belakang 

f.  Menjahit sisi kanan dan sisi kiri bahan utama 

 

 

 

 

 

Gambar 100 
Menjahit bagian sisi  

 
g. Menjahit bahu depan dan belakang sebelah kanan bahan utama 

 



 

 

 

Gambar 101 
Menjahit bagian bahu  

 

h.  Menjahit lapisan bagian bawah badan muka dan belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 102 
Menjahit lapisan bagian bawah badan muka  

i.  Menjahit garis princes pada bagian muka dan furing 

 



             

 

Gambar 103 
Menjahit garis princes furing muka 

 

 

j.  Menjahit garis princes pada bagian belakang furing 

 

 

               

 

 

Gambar 104 
Menjahit garis princes furing belakang 

k.  Menjahit sisi kanan dan sisi kiri furing bagian badan 

 



 

 

Gambar 105 
Menjahit sisi furing 

 
 
 

l. Menjahit bahu furing 

 

 

 

 

 

Gambar 106 
Menjahit bahu furing 

 

m. Memasang mungkum pada bagian buruk furing 

 



 

 
 
 
 

 
Gambar 107 

Memasang mungkum   
 
 
 
 
 
 

n. Menyatukan bahan utama dan furing 

 

 

 

Gambar 108 
Menyatukan bahan utama dan furing 

o. Menjahit bagian atas, menyelipkan kain sifon pada sisi kiri badan   

    bagian bawah camisol 



 

         

 

 

Gambar 109 
Menjahit bagian atas, menyelipkan kain sifon  

 
 
 

p.  Menjahit bagian badan bawah 

 

  

 

Gambar 110 
Menjahit bagian badan bawah 

q. Menjahit rit rok bagian belakang 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 111 
Menjahit rit rok belakang 

 
 
 
 

r. Menjahit sisi rok muka dan sisi rok belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 112 
Menjahit sisi rok muka dan sisi rok belakang 

 

s.   Menjahit tengah belakang rok belakang furing 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 113 
Menjahit tengah belakang rok  

 
 

t.  Menjahit sisi rok muka dan sisi rok belakang furing  

 

 

         

 

 

 

 

Gambar 114 
Menjahit sisi rok muka dan sisi rok belakang furing 

u. Menyatukan kain utama dan furing 

 



           
   
 
 
 
 
 

Gambar 115 
Menyatukan kain utama dan furing 

 

 

v.  Membuat kerut rok bagian bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 116 

Membuat Kerut Rok Bagian Bawah  
 
 

w. Menjahit rok sisi bagian bawah muka dan belakang 

 



           

 

 

Gambar 117 
Menjahit rok sisi bagian bawah muka dan belakang 

 

x.  Menjahit sisi rok depan dan belakang 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 118 
Membuat kerut rok bagian bawah   

y. Menyatukan potongan rok bagian atas dan rok bagian bawah yang telah 

dikerut 



            

  

Gambar 119 
Menyatukan potongan rok bagian atas dan rok bagian bawah 

 
z. Menjahit memasang ban pinggang  

 
 
 

Gambar 120 
Menjahit memasang ban pinggang 

 

aa. Memasang hiasan coin pada camisole dan rok bagian bawah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 121 
Memasang hiasan coin pada camisole dan rok bagian bawah 

  

 



C. Hasil Dan Pembahasan 

Pembuatan Costum Dancer yang telah dilakukan data diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Desain 

Desain Costum Dancer dengan Menggunakan Tapis Lampung Dihiasi Coin 

Terdiri atas dua bagian yaitu : 

a.   Camisol  

Camisol adalah garis leher yang hanya dikaitkan oleh dua bahu     

(Sulistio, Hartatiati. 2003 : 27). Desain camisol dalam pembuatan Costum 

Dancer dengan menggunakan tapis lampung dihiasi coin  berbentuk asimetris  

b.  Rok  

Rok Costum Dancer ini terdiri dari dua bagian yaitu  bagian atas 

suai dengan berpotongan pada paha berbentuk asimetris dan bagian bawah 

bawah dikerut. Rok Suai adalah model rok yang sangat sederhana, bentuknya 

menurut bentuk badan bagian bawah. Rok ini sangat cocok untuk bentuk 

tubuh yang Proposional (Sulistio, Hartatiati. 2003 : 33). Kerut adalah terbuat 

dari bahan persegi panjang, dan dikerut pada bagian pinggang sesuai dengan 

besar pinggangnya. Bentuk rok ini sesuai untuk bentuk badan ramping dan 

tinggi atau untuk yang berpingang ramping (Sulistio, Hartatiati. 2003 : 33). 

 

 

2. Hiasan Costum Dancer 



Hiasan coin ini berbentuk bulat dengan warna kuning emas ( uang logam 

Rp 50,). Berukuran 1 ½ cm, Uang logam ini menjuntai melingkari kamisol dan 

rok bagian bawah sehingga terkesan sangat glamour.   

3. Pola 

Pola yang digunakan dalam pembuatan Costum Dancer dengan Menggunakan 

Tapis Lampung Dihiasi Coin adalah menggunakan pola Warsaya Irianto, karena 

hasilnya kurang bagus dan jatuhnya tidak pas di badan khususnya bagian bahu, 

karena terlalu sempit pada kerung lengan, dengan pemilihan model busana ini 

dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahannya yaitu memperbesar bagian kerung 

lengan. 

4. Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan dalam Proses Pembuatan    Costum Dancer 

Dengan Menggunakan Tapis Lampung Dihiasi Coin adalah : 

a. Bahan utama  

1) Kain tapis 

2) Kain satin warna merah marun  

3) Kain sifon warna merah darah  

4) Coin 

b. Bahan pembantu 

Bahan pembantu dalam pembuatan  Costum Dancer dengan  menggunakan 

kain tapis lampung adalah   

1)  Kain Furing  



Yang digunakan sebagai furing untuk melapisi bagian dalam        

camisol dan rok 

2)  Kain Viselin 

Yaitu digunakan sebagai pelapis yang berfungsi untuk menambah       

ketebalan kain. 

3)  Kain keras  

Yaitu digunakan sebagai pelapis yang digunakan untuk        

menambah ketebalan kain.    

c. Bahan pelengkap 

Bahan pelengkap dalam pembuatan  Costum Dancer dengan  menggunakan 

kain tapis lampung adalah :   

1) Benang  

2)  Ritsliting 

3)  Hak  

4)  Mote 

5)  Pita tali 

5. Teknik menjahit 

Dalam pembuatan Costum Dancer menggunakan kain tapis Lampung dihiasi coin 

terbagi dua  

a. Camisol  

Sebelum dijahit harus diperhatikan interliningnya terlebih dahulu. 

Apakah sudah menempel dengan pas atau masih ada  yang belum melekat 



dengan benar. Motif kain tapis harus disamakan terlebih dadulu sebelum 

dijahit agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 

b. Busana bagian  bawah (rok) 

Hal yang perlu diperhatikan untuk menjahit kelim bawah rok kerut 

adalah rok digantung dahulu + seminggu. 

c. Balen 

Penggunaan balen pada atasan busana ini sangat mempengaruhi dalam 

pembentukan badan dan jatuhnya model pada badan peragawati. 

d. Penyelesaian  

Pemasangan hiasan berupa coin yang telah diberi mote dipasang setelah 

disetrika. 

6. Waktu  

Pembuatan Costum Dancer menggunakan kain tapis Lampung dihiasi 

coin Selama 1 bulan. Pada jadwak kerja senin – kamis dimulai dari jam 09.00 – 

14.00. Dengan  system harian, yaitu ongkos jahit setiap hari sebesar Rp 15. 000; 

00 

7. Total Biaya 

Perhitungan secara keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan dalam 

pembuatan  Costum Dancer Dengan Menggunakan Tapis Lampung Dihiasi Coin 

terurai sebagai berikut : 

 

 

 



        Tabel 3 
Rancangan Harga 
 
 

Jumlah Bahan Harga (dalam rupiah) No Nama Barang 

 Satuan Jumlah 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Utama  

Kain Tapis 

Kain Satin 

Kain Sifon  

Kain Furing 

Bahan pembantu 

Coin 

viselin  

Kain Keras 

Mungkum 

Balent 

Ritsliting 

Hak 

Woll soom 

Benang 

Kain emas 

Benang wol 

Jarum jahit 

Lem alteko 

 

1 Potong 

70,5 cm 

150  cm 

200  cm 

 

- 

150  cm 

50    cm 

1 Pasang 

150  cm 

1 Buah 

1 Pasang 

 4 m 

 3 Buah 

50 cm 

1 buah 

1 buah 

1 kaleng 

 

350.000;00

25.000;00

25.000;00

6.000;00

10.000;00

2.500;00

8.000;00

6.000;00

1.500;00

2.000;00

200;00

800;00

800;00

    15.000;00 

1.000;00

100;00

3.500;00

350.000;00

20.000;00

37.000;00

12.000;00

10.000;00

37.50;00

4.000;00

6.000;00

2.250;00

2.000;00

200;00

4.000;00

2.400;00

            7.500;00 

1.000;00

1.000;00

10.500;00



 

3.  

      

  

4. 

Mote 

Bahan Pelengkap 

Ascesori 

Sepatu 

Ongkos jahit 

250 g 

 

1 Pasang 

1 Pasang 

30 Hari 

40.000;00

 

50.000;00

100.000;00

15.000;00

10.500;00

 

50.000;00

100.000;00

350.000;00

 Jumlah Rp 930.700;00

 

 
 

 

D. Perawatan Dan Pemeliharaan 

Busana perlu mendapatkan  pemeliharaan, bukan untuk kebersihan dan 

keindahan saja tapi juga untuk kesehatan. Busana yang terpelihara baik akan tahan 

lama sehingga menghemat pegeluaran. Proses pemeliharaan busana dibagi dalam 

kegiatan sebagai berikut (Kusmiasri Wardoyo, 2000 : 129) 

1. Pencucian  

Pencucian busana harus disesuaikan dengan sifat-sifat dari bahan busana. Ada 2 

cara pencucian : 

a) Pencucian basah (wet clean) 

Pencucian basah bisa dilakukan dengan tangan atau mesin yang disesuaikan 

dengan jenis serat dan sifat bahan. 

 

 



b) Pencucian kering (dry clean) 

Pencucian kering dapat dilakukan dengan mesin pencucian  kering saja  ( dry 

clean only ),   pencucian  kering tanpa uap (dry clean no steam), pencucian 

kering  putar  dingin  

( dry clean tumble cold) dan pencucian kering tanpa putar (dry clean no 

tumble). 

2. Penyeterikaan  

Penyeterikaan perlu memperhatikan bahan busana yang akan diseterika tidak 

boleh ditarik dan menurut panjang tenunan. 

Penyeterikaan dilakukan untuk memberikan bentuk menurut disain yang 

direncanakan dan memberikan suatu pandangan yang menarik untuk 

menampilkan kerapian dan kindahan.  

3. Penyimpanan  

Busana perlu disimpan dengan baik dan benar. Penyimpanan busana pengantin ini 

dapat digantung, dikemas dalam plastik dan disimpan dalam lemari dan secara 

periodik dikeluarkan untuk dijemur. 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

  Kesimpulan yang dapat diambil setelah proses pembuatan costum dencer 

dari kain tapis Lampung berhias coin adalah : 

1. Desain costum dencer dari kain tapis Lampung berhias coin terdiri dari 

camisol dan rok berbentuk asimetris dan dihiasi coin 

2. Motif kain tapis yang digunakan adalh motif pucuk rebung, sasab, motif tajuk 

berayun. 

3. Kain yang dibutuhkan dalam pembuatan costum dencer dari kain tapis 

Lampung berhias coin adalah kain tapis 1,5 m; kain satin 70,5 cm; kain sifon 

1,5 m; furing asahi 2 m. 

4. Pembuatan costum dencer dari kain tapis Lampung berhias coin selama 1 

bulan dikerjakan pada hari senin – kamis mulai jam 09.00 – 14.00 dengan 

ongkos jahit Rp 15.000/ hari. Total Biaya yang telah dikeluarkan dalam 

pembuatan Kostum  Dancer Dengan Menggunakan Tapis Lampung Dihiasi 

Coin Rp. 930. 700; 00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah). 

5. Perawatan dan pemeliharaan costum dencer dari kain tapis Lampung berhias 

coin dengan cara pencucian kering (dry clean only), Penyimpanan costum 

dencer dari kain tapis Lampung berhias coin digantung, dikemas dalam 

plastik dan disimpan dalam lemari. 



B. SARAN 

1. Penerapan kain tapis Lampung pada pembuatan pakaian hendakanya 

dikembangkan lagi, karena dapat menambah nilai keindahan dari pakaian 

tersebut. 

2. Teknik pembuatan kain tapis Lampung hendaknya disebarluaskan kepada 

masyarakat luas, karena hal tersebut dapat membantu dalam menciptakan 

suatu usaha dibidang sandang dan lenan rumah tangga.   
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