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ABSTRAK 

Isneni Yulia Nur, 2012. TETAP DINAMIS DAN ELEGAN BERBUSANA PESTA 

FANTASI DENGAN BAHAN DASAR PLASTIK. Tugas Akhir. Jurusan Teknologi 

Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : 

Dra. Urip Wahyuningsih, M.Pd. 

Kata kunci : Plastik, Busana Fantasi. 

Busana fantasi adalah busana yang dibuat sebagai hasil daya cipta, 

khayalan atau angan-angan, gagasan, ide atau inspirasi seseorang yang bentuk 

busananya menyerupai benda aslinya. Desain busana fantasi pada umumnya 

bersifat ekslusif, menitikberatkan pada fungsi estetis atau fungsi keindahan dari 

pada fungsi pakai. Tetapi busana fantasi tetaplah harus menjaga norma kesusilaan 

yang berlaku di masyarakat. Busana fantasi yang penulis ciptakan tidak seperti 

pada umumnya karena penulis mencoba inovasi baru yaitu dengan pemanfaatan 

limbah plastik. Permasalahan yang dihadapi penulis adalah bagaimana pembuatan 

desain busana fantasi dengan bahan dasar plastik dan bagaimana proses 

pembuatan busana fantasi dengan bahan dasar plastik. 

Proses pembuatan busana fantasi ini di mulai dari pembuatan desain 

pemilihan bahan, pembuatan pola, membuat rancangan bahan, meletakkan pola 

pada bahan, memotong, menjahit, pemasangan anyaman, sampai penyelesaian. 

Pola yang digunakan adalah pola dasar sistem praktis dan pola camisole 

sederhana untuk badan, sedangkan untuk rok menggunakan pola rok sistem 

praktis. Hiasan yang digunakan adalah limbah plastik yang berupa anyaman. 

Hasil pembuatan busana fantasi dengan bahan dasar  plastik  ini  memiliki 

kesan elegan dan dinamis. Bagian dada camisole diberi hiasan anyaman plastik 

yang dibuat dari tali rafia. Sedangkan pada bagian rok juga sama, diberi hiasan 

anyaman yang dibuat dari tali rafia. Anyaman tersebut diletakkan di sekeliling rok 

memutar penuh menutupi bahan utama. Kemudian pada bagian bawah anyaman 

diberi roncean payet. 

Simpulan yang dapat diambil setelah selesai proses pembuatan busana 

fantasi dengan bahan dasar plastik  adalah dalam pembuatan busana fantasi 

dengan bahan dasar plastik  tidaklah mudah karena pemanfaatan  plastik yang 

digunakan sebagai hiasan bersifat tipis, sehingga mudah sobek. Saran dalam 

pembuatan busana fantasi dengan bahan dasar plastik adalah cara menjahit dan 

membuat hiasan anyaman dari plastik harus dilakukan dengan kesabaran dan 

ketelitian sehingga menghasilkan busana yang berhiaskan anyaman plastik yang 

pas dibadan, rapi, dan indah. 

 

 

 

 

 


