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Kata kunci: Busana Pesta Dengan Hiasan Limbah Gelas Plastik 

 
Limbah yang semula mencemarkan dan merusak lingkungan sekarang dimanfaatkan 

sebagai inspirasi rancangan busana. Limbah gelas plastik yang sulit diurai, 
dikemudian hari akan merusak lingkungan. Beberapa jenis plastik tidak tahan panas, 

Beberapa jenis plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk 
terurai secara alami (non-biodegradable), dan Jika tidak digunakan sesuai fungsinya, 

bahan-bahan kimia yang terkandung dalam plastik dapat membahayakan kesehatan. 
Limbah gelas plastik yang kelihatannya sebagai barang yang tidak berharga dan 

bahan plastik ini jika dibiarkan dilingkungan akan merusak ekosistem yang ada 
disekitarnya. Untuk mengurai pencemaran yang disebabkan limbah gelas plastik 

dapat diubah menjadi hiasan busana yang menarik. Limbah gelas plastik yang dipakai 
sebagai hiasan pengganti atau sebagai busana kreasi baru baik estetika atau 

fungsional dapat menambah nilai keindahan pada busana pesta. Busana pesta ini 
mengambil tema bunga tulip. Tujuan dari pembuatan busana pesta adalah :  (1) 

Menciptakan desain busana pesta dengan hiasan dari limbah gelas plastik, (2) 
Mengetahui proses pembuatan busana pesta dengan hiasan dari limbah gelas plastik. 

Proses pembuatan busana pesta dimulai dari membuat desain busana, 
menyediakan alat dan bahan, proses pemilahan gelas plastik, proses pembuatan 

hiasan, mengambil ukuran, membuat pola kecil skala 1:4, merancang bahan dan 
harga busana pesta, membuat pola busana pesta skala 1:1, memotong bahan, merader, 

menjelujur, mengepas, menjahit, manik-manik, dan penyelesaian. 
Hasil pembuatan busana pesta ini terdiri dari dua potong busana yaitu bagian 

atas kamisol dan bagian bawah berbentuk rok.  Aksesoris gelang, anting-anting, 
kalung dan topi. Biaya keseluruhan yang perlukan dalam pembuatan busana pesta 

dari limbah gelas plastik plastik sebesar Rp. 171.787,- dan harga jual Rp. 1.108.807,- 
dengan laba 20 % dari biaya keseluruhan. 

Simpulan pola dasar yang digunakan adalah pola kamisol sederhana dan pola 
rok sistim praktis dengan mengubah sesuai dengan model. Teknik menjahit dalam 

pembuatan busana pesta diperlukan ketrampilan dan kesabaran yang tinggi agar 
mendapatkan hasil yang rapi, indah serta nyaman dalam pemakaiannya. Disarankan 

Limbah gelas plastik  juga bisa digunakan sebagai bahan penghias busana pesta, dan 
bisa juga digunakan untuk aksesoris rumah tanggga, seperti penghias lampu, hiasan 

diruang tamu, jas hujan. 


