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ABSTRAK 
 

Kurniati, 2006. Pemanfaatan Spons Mandi Dalam Pembuatan Busana Pesta. Tugas 
Akhir program studi D3 Teknologi Jasa Dan Produksi Busana, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Marwiyah, M.pd. 
Kata kunci: Spons Mandi; Busana Pesta. (73h). 
 

Spons mandi adalah bahan sintetis yang berupa karet buatan berguna untuk 
membersihkan diri dari kotoran dan lemak yang menempel pada kulit. Pada busana 
pesta ini kreasi spons mandi diterapkan sebagai bahan pendukung dalam pembuatan 
busana pesta. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui dan memahami secara 
detail teknik pemanfaatan spons mandi sebagai bahan pendukung dalam pembuatan  
busana pesta, mengetahui cara pembuatan busana pesta dengan spons mandi dan 
mengetahui cara pemeliharaan busana pesta dengan spons mandi. Manfaat yang 
diperoleh adalah menambah wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan serta pola pikir 
yang kreatif dalam melahirkan inspirasi mode busana sehingga dapat memotivasi dan 
mendorong pembaca agar lebih tertarik dalam mengembangkan kreativitas dari spons 
mandi untuk dikreasikan sebagai barang seni yang indah. 

Pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta yaitu proses atau 
cara membuat suatu barang yang dapat dipakai pada suatu perayaan dengan bahan 
pendukung berupa spons mandi yang merupakan barang yang dibuat dari karet buatan 
yang membantu meluruhkan kotoran dan minyak yang menempel pada kulit. Proses 
pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta merupakan rangkaian 
pembuatan busana pesta secara urut mulai dari desain, alat dan bahan, mengambil 
ukuran, membuat pola skala (1:4), merancang bahan dan harga, membuat pola ukuran 
sesungguhnya (1:1), meletakkan pola pada bahan, memotong bahan, memberi tanda 
pola, pasen I, perbaikan, menjahit, penyelesaian dan hasil yaitu berupa pemanfaatan 
spons mandi dalam pembuatan busana pesta. 

Proses menjahit dimulai dari melekatkan kain gula dan kain cecak pada 
kamisol maupun rok, menjahit semua garis princess, memasang ballen dan kom, 
membuat lipit dan memasang lipit pada kamisol, menyatukan lipit dan memasang 
kamisol bahan utama dan bahan vuring, menempel lipit pada lengan dan menjahit 
lengan, menyelesaikan kelim rok dan menjahit kupnat, menyelesaikan sambungan rok 
dengan bahan vuring, menempelkan spons mandi dan menjahit ban pinngang. Proses 
selanjutnya yaitu pemasangan bordir tempel dan payet secara menyebar pada kamisol 
dan lengan. 

Berdasarkan hasil pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta 
dapat diambil kesimpulan bahwa proses pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan  
busana pesta melalui beberapa tahap pembuatan mulai dari desain busana sampai 
tahap penyelesaian akhir serta cara pemeliharaan  busana pesta dengan pemanfaatan 
spons mandi. Disarankan agar dalam pembuatan busana pesta ini dilakukan dengan 
lebih cermat dan hati-hati untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Busana merupakan kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai 

bahan untuk menutupi tubuh agar terlindung dari segala macam gangguan 

misalnya: panas, dingin, binatang-binatang kecil dan sebagainya. Manusia 

mengenal busana sejak zaman purbakala, mula-mula busana dibuat dari bahan 

yang sangat sederhana yaitu terbuat dari bahan alam, seperti kulit kayu, kulit 

binatang dan daun-daunan. Sedangkan bahan perangkai terbuat dari serat tumbuh-

tumbuhan serta alat perangkai (jarum) terbuat dari tulang yang keras dan runcing. 

Perkembangan mode busana telah dipelajari dari zaman-kezaman dan 

sampai sekarang masih dipelajari sejalan dengan perkembangan zaman dan 

semakin tingginya peradaban suatu bangsa, makin tinggi pula perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. Busana tidak lagi hanya berfungsi sebagai 

penutup tubuh saja, melainkan diperlukan keserasian antara busana itu sendiri 

dengan si pemakainya. Sehingga busana itu sekaligus membantu menyulap 

pandangan mata seseorang (memperbaiki bentuk tubuh) dan memperindah diri, 

karena busana merupakan tata rias badan dan cermin jiwa serta watak seseorang. 

Dalam tugas akhir ini penulis mencoba membuat disain busana pesta dengan 

memanfaatkan spons mandi, maka penulis mengangkat judul ”Pemanfaatan 

Spons Mandi Dalam Pembuatan Busana Pesta”. Disain busana pesta ini memiliki 



  

pusat perhatian di bagian bawah yaitu rok yang terbuat dari spons mandi. Melihat 

fenomena tersebut maka banyak orang dan para disainer berlomba-lomba 

menciptakan busana sesuai dengan perkembangan mode yang sedang trend dan 

banyak digemari oleh masyarakat pada saat itu. 

Berbagai macam model busana pesta dari model yang sederhana sampai 

model yang mewah sudah banyak dijumpai dimana saja baik di butik ataupun di 

rumah mode yang khusus menyediakan busana-busana pesta. Sebenarnya 

perbedaan busana pesta dengan busana sehari-hari hanya terletak pada pemilihan 

bahan dan aksen hiasan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk pesta 

biasanya berkesan mewah. Contohnya yaitu satin, sutera, thai silk dan sifon. 

Aksen yang digunakan untuk hiasan busana pesta tidaklah harus mahal karena 

hiasan ini bisa dibuat dari bahan yang relatif murah, kurang bernilai menjadi 

bernilai tinggi dengan sedikit sentuhan kreativitas dan inovasi. Contoh bahan 

hiasan tersebut yaitu spons mandi. 

Semua orang belum tentu mengenal spons mandi, oleh karena itu 

penulis mengenalkan spons mandi yang terbuat dari bahan sintetis, benda ini 

berbentuk jaring, panjang dengan warna dan ukuran yang beragam. Pada awalnya 

spons mandi hanya digunakan sebagai alat bantu untuk meluruhkan kotoran dan 

minyak yang menempel pada kulit (file:/^\komputer-06\c\spons%201htm). Akan 

tetapi dengan adanya kreatifitas, spons mandi yang tadinya merupakan bahan 

pelengkap mandi berubah menjadi beragam kerajinan seperti tas, tali rambut dan 

busana pesta yang akan dibuat secara unik dan menarik. 



  

Salah satu wujud dari adanya kretifitas dan inovasi tersebut dapat 

diamati pada pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta dengan 

aksentuasi lipit, payet dan renda bordir. Melihat kenyataan tersebut penulis 

bermaksud membuat busana pesta dengan pemanfatan spons mandi dengan cara 

ditempel dan menutupi keseluruhan permukaan rok. Bahan berupa spons mandi 

mempunyai beragam warna dengan harga relatif murah Rp 3.000,00 perbuah 

dengan ukuran 1,25 cm x 10 cm. 

Mencermati fenomena tersebut penulis tertarik untuk memanfaatkan 

spons mandi dari bahan sintetis sebagai sumber kreativitas dan ide dalam 

pembuatan Tugas Akhir dengan judul ”Pemanfaatan Spons Mandi Dalam 

Pembuatan Busana Pesta”. 

1. Penegasan Istilah 

a. Pemanfaatan Spons Mandi 

Pemanfaatan adalah membuat suatu barang yang dapat berguna 

(W.J.S.Poerwadarminta, 1984: 630). Spons adalah merupakan suatu bahan 

sintetis. Bahan adalah barang yang akan dibuat (W.J.S.Poerwadarminta, 

1984: 74). Sintetis adalah karet buatan (W.J.S.Poerwadarminta, 1984: 

952). Mandi adalah salah satu cara membersihkan diri (Rostamailis, 2005: 

113). 

b. Pembuatan Busana Pesta 

Pembuatan adalah proses, cara membuat (Lukman Ali, 2002: 

148). Busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik 



  

dengan melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh 

(Wasia Rusbani,   1983: 8). Busana juga dapat diartikan sebagai salah satu 

yang dipakai pada tubuh dengan cara yang indah dan bahannya bagus 

(Daryanto SS, 1998: 110). Pesta adalah perayaan, perjamuan makan 

minum (W.J.S.Poerwadarminta, 1984: 747). 

Berdasarkan istilah tersebut dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan spons 

mandi dalam pembuatan busana pesta yaitu proses atau cara membuat suatu 

barang yang dapat dipakai pada suatu perayaan dengan bahan pendukung berupa 

spons mandi yang merupakan barang yang dibuat dari karet buatan yang 

membantu meluruhkan kotoran dan minyak yang menempel pada kulit. 

B. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Tugas Akhir 

a Mengetahui dan memahami secara detail teknik pemanfaatan spons mandi 

sebagai bahan pendukung dalam pembuatan busana pesta. 

b Mengetahui cara pembuatan busana pesta dengan spons mandi. 

c Mengetahui cara pemeliharaan busana pesta dengan spons mandi. 

2. Manfaat Tugas Akhir 

a. Bagi Penulis 

(1) Menambah wawasan tentang pembuatan busana pesta yang dapat 

membuka cakrawala pandangan dan mengembangkan pengertian 

busana pesta yang tepat dikalangan masyarakat. 

 



  

(2) Membentuk pola pikir yang kreatif dan inovatif berupa ide atau 

gagasan yang melahirkan inspirasi mode. 

b. Bagi Masyarakat 

 (1) Memberikan wawasan dan sumber pengetahuan yang secara tidak 

langsung dapat memotivasi dan mendorong pembaca agar lebih 

tertarik dalam mengembangkan kreativitas dari spons mandi. 

(2) Memberikan informasi dan mengenalkan lebih dekat tentang 

pemanfaatan spons mandi yang dapat dimanfaatkan untuk 

dikreasikan sebagai bahan pendukung dalam pembuatan busana 

pesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB II 

PEMBUATAN BUSANA PESTA DENGAN PEMANFAATAN SPONS MANDI 

A. Dasar Teoritis / Landasan Perencanaan 

1. Tinjauan Pemanfaatan Spons Mandi 

Pemanfaatan adalah membuat suatu barang yang dapat berguna 

(W.J.S.Poerwadarminta,1984:630). Spons adalah merupakan suatu bahan sintetis. 

Bahan adalah barang yang akan dibuat (W.J.S.Poerwadarminta,1984:74). Sintetis 

adalah karet buatan (W.J.S.Poerwadarminta,1984:952). Mandi adalah salah satu 

cara membersihkan diri (Rostamailis,2005:113). Berdasarkan istilah tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan spons mandi yaitu membuat suatu barang 

yang terbuat dari bahan sintetis berupa karet buatan yang berguna untuk 

membersihkan diri dari kotoran dan lemak yang menempel pada kulit. Spons 

mandi disini yaitu spons yang dipakai sebagai alat bantu dalam mandi yang 

memiliki warna bervariasi seperti ungu, putih, pink, orange dan biru yang 

merupakan bahan sintetis yang berbentuk jaring panjang dan digunakan sebagai 

bahan pendukung dalam pembuatan busana pesta. 

Spons mandi kurang dikenal oleh masyarakat maka penulis disini 

mengenalkan spons mandi yang berbentuk jaring panjang dengan warna dan 

panjang yang beragam. Pada awalnya spons hanya digunakan sebagai alat bantu 

untuk mandi. Akan tetapi, dengan kreatifitas dan inovatif yang dimiliki seseorang, 

spons mandi dapat berubah menjadi bahan pendukung dalam pembuatan busana 

pesta. Dengan ukuran spons mandi yang panjang dan warna yang beragam 



  

semakin memudahkan untuk berkreasi dengan spons dan mengubahnya menjadi 

beragam benda kerajinan yang unik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Spons Mandi 

2. Busana Pesta 

Busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan 

melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh (Wasia 

Rusbani,1983:8). Busana juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipakai pada 

tubuh dengan cara yang indah dan bahannya bagus (Daryanto SS,1998:110) . 

Pesta adalah perayaan, perjamuan makan minum (W.J.S Poerwadarminta, 1984: 

747). 

Berdasarkan istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa busana pesta 

adalah sesuatu yang dipakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagai 



  

pakaian lengkap dengan corak dan bahan yang bagus dengan tujuan untuk 

melindungi tubuh dan dipakai pada saat perayaan tertentu. 

Busana pesta biasanya mempunyai disain yang lebih menarik 

dibandingkan dengan busana yang lain, hal ini bertujuan untuk mengalihkan 

perhatian dari bagian tubuh yang kurang proporsionl. 

Syarat-syarat busana pesta yaitu: 

a. Memiliki disain yang dapat mengalihkan perhatian dari bagian tubuh yang  

dianggap kurang proporsional (Holly CH, 2005 : 6). 

b. Busana pesta biasanya menggunakan bahan yang terkesan mewah dengan 

warna tidak berlebihan berdasarkan waktu pemakainya dengan hiasan yang 

menarik sehingga kelihatan istimewa. 

c. Bentuk busana pesta biasanya berbentuk gaun dapat dibuat panjang sampai 

lantai, tanpa lengan seringkali terbuka dibagian atas. Dalam hal ini juga perlu 

diperhatikan waktu pemakaiannya, serta mempertimbangkan apakah cuaca 

memungkinkan untuk mengenakan gaun terbuka atau sebaliknya. 

d. Busana pesta biasanya dibuat dengan hiasan yang menarik sehingga kelihatan 

istimewa. 

3. Pemanfaatan Spons Mandi Dalam Pembuatan Busana Pesta 

Proses pembuatan busana pesta merupakan rangkaian pembuatan 

busana pesta secara urut, mulai dari desain busana, proses pembuatan, proses 

penempelan spons mandi pada busana pesta sampai proses finishing hingga 

busana pesta siap pakai. Proses pembuatan busana pesta itu sendiri memerlukan 



  

bahan, peralatan untuk membuat busana dan pelengkap busana yang sesuai 

dengan tahapan pengerjaanya. 

a. Desain busana 

Desain berasal dari bahasa inggris yang artinya 

kerangka/bentuk/rancangan. Jadi desain busana yaitu suatu rancangan busana 

yang masih dalam bentuk gambar sketsa suatu model busana. Menurut Goet 

Poespo (2000:4) ada 2 tipe gambar model, yaitu: 

1) Sketsa Produksi (gambar kerja) adalah gambar yang jelas ukurannya, tepat 

dalam proporsi dan detailnya serta memuat segala informasi yang 

diperlukan untuk mengkonstruksi busana tertentu, termasuk catatan-

catatan teknis bila diperlukan. 

2) Ilustrasi Mode (gambar proporsi) adalah gambar yang memiliki tampilan 

artistik, dipergunakan untuk peragaan, pameran dan promosi sehingga 

akan menimbulkan bayangan atau gambaran mode yang menarik dan 

mendorong orang untuk membelinya. 

Prinsip-prinsip desain antara lain yaitu : 

a) Garis, berguna untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada bentuk 

badan manusia dan berfungsi untuk membatasi bentuk, menentukan 

model, menentukan siluet dan menentukan arah. 

b) Arah erat sekali berhubungan dengan garis, sehingga arah garis yang 

berbeda akan memberikan kesan yang berbeda pula. 



  

c) Bentuk, mempunyai kemampuan untuk mencipta suatu perasaan serta 

reaksi bagi yang melihatnya. 

d) Ukuran, pengaturan ukuran unsur desain dibuat dengan baik, maka desain 

akan memperlihatkan keseimbangan. 

e) Tekstur, mempunyai pengaruh yang besar terhadap bentuk badan 

pemakainya karena tekstur merupakan sifat permukaan badan. 

f) Volume, dengan volume penglihatan dapat tertipu karena volume dapat 

mempengaruhi suatu karya terlihat lebih indah, dapat pula membuat 

sesuatu kelihatan lebih besar atau kecil. 

b. Menyiapkan alat dan bahan 

1).  Alat  

Setiap melakukan pekerjaan apapun tentu saja diperlukan alat-alat 

untuk menunjang terselesainya suatu pekerjaan dengan cepat dan tepat. 

Semakin lengkap alatnya akan semakin baik mutunya. Demikian juga jika 

membuat pakaian, alat pokok yang harus ada untuk membuat pakaian adalah 

alat-alat jahit. Selain itu ada juga alat-alat sebagai pelengkap busana yang 

disebut perlengkapan menjahit. Adapun alat-alat menjahit tersebut adalah: 

a) Mesin jahit 

Proses pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta ini hanya 

menggunakan mesin jahit manual (mesin jahit lurus). 

 

 



  

b) Alat bantu mesin jahit 

Alat bantu mesin jahit ini meliputi alat membuat pola, menggunting, 

memberi tanda, menjahit dan mengepas. 

c) Alat untuk membuat pola 

(1) Pita ukur, berguna untuk mengambil ukuran badan dan mengambil 

ukuran pada waktu membuat pola. 

(2) Mistar atau penggaris, digunakan untuk menggambar pola dan 

mengubah desain busana. Macam-macam mistar yaitu, mistar 

lengkung pendek yang digunakan untuk menggambar pola kerung 

lengan, kerung leher dan mistar lengkung panjang yang gunanya 

untuk menggambar pola sisi rok, tepi bawah rok, dan garis-garis 

hias. 

d) Alat untuk menggunting dan memotong 

Untuk menggunting dan memotong bahan dengan hasil yang memuaskan 

digunakan alat-alat seperti : 

(1) Gunting pemotong bahan utama, gunting ini digunakan untuk       

memotong bahan. 

(2) Pendedel atau alat pembuka jahitan, digunakan untuk membuka 

jahitan. 

(3) Pemotong benang, digunakan untuk memotong benang. 

(4) Meja potong, digunakan sebagai alas saat memotong bahan.  Ukuran 

meja potong adalah panjang 200 cm, lebar 150 cm dan tinggi 70 cm. 



  

e) Alat memberi tanda pada kain 

Beberapa alat perlengkapan untuk memberi tanda-tanda pada bahan yang 

dipergunakan dalam menjahit adalah: 

(1) Rader, adalah alat meroda bahan dengan tepi bergerigi atau bertepi 

halus. 

(2) Karbon jahit, digunakan untuk menandai garis-garis penting pada 

bahan. Karbon mengandung lilin berwarna pada permukaanya. 

(3) Kapur jahit, digunakan untuk memindahkan bentuk dan tanda pola 

pada bahan, berbentuk lempengan bujur sangkar atau segitiga 

dengan warna yang bermacam-macam seperti merah,putih,biru. 

(4) Cincin jahit atau bidal digunakan untuk melindungi jari dari  tusukan 

pangkal jarum pada waktu menjahit dengan tangan. 

(5) Pengait benang, digunakan untuk memasukkan benang ke lubang 

jarum. 

(6) Tempat menyemat jarum, dapat berbentuk bantalan jarum yang 

dilekatkan pada gelang elastis. 

f) Alat untuk menjahit 

Syarat macam-macam jarum adalah ujungnya tajam, berbentuk ramping 

dan tidak berkarat. Beberapa alat untuk menjahit adalah: 

(1) jarum mesin  jahit, dipasang pada mesin jahit dan harus disesuaikan 

dengan bahan yang akan dijahit. 



  

(2) Jarum jahit tangan, digunakan untuk menghias, menisip tenunan dan 

menjelujur 

(3) Jarum pentul, digunakan untuk menyemat bahan agar tidak bergeser. 

(Soekarno, 2005:1) 

g) Alat untuk mengepas 

Sebelum busana dijahit perlu dipas untuk mengetahui letak busana pada 

bahan. Untuk mengepas diperlukan alat-alat sebagai berikut : 

(1) Cermin, diperlukan untuk dapat melihat letak busana yang   sedang 

dipas. 

(2) Boneka jahit (dress form), digunakan untuk mengepas busana agar 

jatuhnya tepat dibadan. 

h) Alat untuk menyetrika 

Kegiatan menyetrika dapat dilakukan sebelum menggunting bahan atau 

pada waktu menjahit. Bagian yang perlu dijahit perlu dimampatkan 

kampuhnya, sehingga akan diperoleh hasil yang rapi. Alat-alat untuk 

menyetrika adalah sebagai berikut : 

(1)   Setrika digunakan untuk memampatkan jahitan dengan tingkat panas 

yang disesuaikan dengan jenis bahan. 

(2)    Papan setrika digunakan sebagai alas pada waktu menyetrika. 

i) Alat untuk menempelkan lipit pada kamisol dan menempelkan spons 

mandi pada rok. 



  

Berikut ini adalah alat yang digunakan untuk menempelkan lipit pada 

kamisol dan spons mandi pada rok: 

(1)  Gunting digunakan untuk memotong bahan  sisa kampuh pada sisi 

lipit yang ditempel pada kamisol. 

(2)  Jarum pentul digunakan untuk menyemat lipit dan spons yang 

ditempel pada bahan utama. 

(3)   Boneka jahit atau dress form, digunakan untuk mengepas kamisol 

dan rok serta menempelkan lipit pada kamisol dan spons mandi pada 

rok agar jatuhnya  tepat pada badan. 

2).  Bahan 

a) Bahan membuat busana pesta 

Untuk memilih pakaian yang akan dipakai supaya tepat dalam 

penggunaanya haruslah mengetahui sifat-sifat bahan atau tekstil yang 

akan dijahit. Menurut asalnya, tekstil dapat digolongkan sebagai 

berikut : 

(1) Berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti kapas dan lenan yang 

sifatnya yaitu terdiri dari sellulosa kalau dibakar berbau kapas 

terbakar, dapat menghisap keringat, mudah dalam pemeliharaan, 

dapat dikelantang dalam proses penjemuranya dan tahan ngengat. 

(2) Berasal dari binatang, seperti sutera dan wool sifatnya yaitu kalau 

terbakar berbau bahan tanduk terbakar, sukar dalam pemeliharaan 

karena tidak tahan obat-obatan dan tidak dapat dikelantangkan, 



  

tidak tahan pada panas, baik dipergunakan untuk pakaian pesta 

karena terlihat bagus dan mewah. 

(3) Berasal dari bahan sintetis, seperti rayon, nilon, polyester sifatnya 

yaitu kalau dibakar berbau asam dan merangsang hidung, kenyal 

dan tahan regangan, tidak menghisap keringat, tidak tahan pada 

panas tinggi.( Rodia Syamwil: 2002, 6) 

Bahan yang digunakan pada pemanfaatan spons mandi dalam 

pembuatan busana pesta yaitu kain satin dengan warna pink baik itu 

kamisol ataupun rok, serta untuk lipit penutup kamisol menggunakan 

bahan sifon warna pink dan ungu. 

b) Bahan untuk membuat spons mandi 

(1) Spons mandi 

Spons mandi adalah bahan pendukung dalam pembuatan busana 

pesta. Spons mandi ukuran panjang 1.25 cm dan lebar 10 cm. jika 

telah dikerut maka akan menghasilkan ukuran yang berbeda yaitu 

panjang 15 cm dan lebar 10 cm. 

(2) Benang 

Benang yang digunakan adalah benag jahit yang berfungsi 

membuat kerutan pada spons mandi dan untuk menjahit  spons 

mandi pada permukaan rok. 

(3)  Gunting benang 



  

Gunting digunakan untuk mengunting tiras benang sisa-sisa dari 

jahitan. 

(4) Mesin jahit 

Mesin jahit digunakan untuk menjahit dan menggabungkan spons 

mandi yang ditempel pada permukaan rok. 

3).  Mengambil ukuran 

Pengambilan ukuran badan dilakukan terlebih dahulu sebelum 

membuat pola. Penting sekali bahwa ukuran diambil sebaik-baiknya, 

sebab itu akan menentukan pas tidaknya letak suatu busana pada badan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil ukuran badan pada 

seseorang mengikat pinggang pada orang yang hendak diukur dan orang 

yang hendak diukur dalam posisi tegak, tidak condong kedepan maupun 

kebelakang. Lalu gunakan peterban atau ban elastik kecil pada pinggang 

pada orang yang hendak diukur sebagai pembatas badan atas dan badan 

bawah. 

Sebelum melakukan pengukuran, pinggang dari ban yang diukur 

harus diikat dahulu dengan menggunakan tali. Selanjutnya diikatkan di 

bawah lengan, melalui muka diatas dada, terus kebelakang melampaui 

tulang belikat, posisi badan orang yang diukur harus tegak. Berikut ini 

cara mengambil ukuran ( Herawaty Sarono dan Soekarno, 1999: 1-27): 

 

  



  

1) Lingkar badan 

diukur badan yang paling besar 

melingkari buah dada melalui ketiak 

terus kebelakang lurus.      Gambar 2. Mengukur lingkar badan 

(b) Panjang dada  

diukur dari lekuk leher sampai batas  

pinggang.       Gambar 3. Mengukur panjang  dada 

(c) Lebar dada  

diukur dari lengan kiri sampai lengan 

kanan pada tinggi setengah jarak 

bahu yang terendah sampai ketiak 

atau 5 cm dibawah lekuk leher. Gambar 4. Mengukur lebar dada 

(d) Panjang sisi  

ketiak diberi mistar. Diukur dari 

bawah turun 2 cm sampai pinggang. Gambar 5. Mengukur panjang sisi  

 

(e) Lebar bahu  

diukur dari batas leher sampai bahu 

yang terendah bagian luar. Gambar 6. Mengukur lebar bahu 

 

(f) Lingkar leher 

diukur sekeliling leher licin. Gambar 7. Mengukur lingkarleher 



  

(g) Tinggi dada 

diukur dari tinggi payudara sampai 

pinggang. Gambar 8. Mengukur tinggi dada 

 

(h) Lingkar pinggang 

diukur sekeliling pinggang yang 

diikat dengan peterband ditambah 

1cm. Gambar 9. Mengukur lingkar pinggang 

(i) Panjang punggung 

diukur dari tulang leher yang 

menonjol sampai batas pinggang 

yang telah diikat.lebar punggung 

diukur dari lengan kiri sampai 

kelengan kanan pada ½ tinggi jarak 

bahu yang terendah sampai ketiak 

atau 8 cm dibawah tengkuk leher. Gambar 10. Mengukur panjang punggung 

 (j) Lingkar kerung lengan 

diukur sekeliling ketiaknya keadaan 

licin kemudian ditambah 4 cm. (A-

B-A). Gambar 11. Mengukur kerung lengan 

 

 



  

(k) Lingkar pangkal lengan 

diukur licin pada pangkal lengan 

tepat dibawah ketiak ditambah 4 cm. 

(LPL). Gambar 12. Mengukur lingkar pangkal lengan 

(l) Tinggi kepala lengan 

centimeter tidak dilepas dan 

mengukur sampai pada batas kerung 

lengan (A-C/ C-A). Gambar 13. Mengukur tinggi kepala lengan 

 

(m) Panjang lengan 

diukur dari ujung pangkal lengan 

sampai panjang ujung yang 

dimaksud. (A-F). Gambar 14. Mengukur panjang lengan  

 (n) Lingkar panggul 

diukur bagian panggul yang terbesar, 

dari ukuran pas ditambah 4cm (C-D-

C). Gambar 15. Mengukur lingkar panggul 

 

(o) Tinggi panggul 

diukur dari peterband sampai batas 

untuk mengambil ukuran 

panggul.(N-E). Gambar 16. Mengukur tinggi panggul 



  

(p) Panjang rok 

diukur sampai pinggang sampai 

batas yang diinginkan. Gambar 17. Mengukur  panjang rok 

(q) Panjang rok depan 

diukur dari pinggang depan kebawah 

sampai panjang rok yang diinginkan 

( G-H ). Gambar 18. Mengukur panjang rok depan 

(r) Panjang rok sisi 

diukur dari pinggang samping 

kebawah sampai panjang rok yang 

diinginkan. ( A-K). Gambar 19. Mengukur panjang rok sisi 

(s) Panjang rok belakang 

diukur dari pinggang kebelakang 

kebawah sampai panjang rok yang 

diinginkan.( N-P ) Gambar 20. Mengukur panjang rok belakang 

4).  Membuat pola skala 1:4 

Setelah mengambil ukuran selanjutnya adalah membuat pola-pola 

(pattern) adalah suatu potongan kertas yang dipakai sebagai contoh untuk 

membuat baju pada saat kain digunting. Potongan kain atau kertas tersebut 

mengikuti ukuran bentuk badan atau model tertentu. Fungsi pola ini 

sangat penting artinya bagi seseorang yang ingin menjahit pakaian dengan 



  

bentuk serasi mengikuti bentuk-bentuk tubuh, serta membuat potongan-

potongan lain dengan beraneka macam model yang dikehendaki. 

Dalam pembuatan pola ada 2 tingkatan yaitu : 

(a) Pola Dasar 

Pola dasar adalah kutipan bentuk badan manusia yang asli atau ukuran 

badan yang belum diubah. 

(b) Pecah Pola 

Pecah pola adalah menyesuaikan mode atau gambar desain yang 

dikehendaki, kemudian dipisah-pisahkan bagian-bagian model 

menjadi beberapa pola yang siap dijadikan petunjuk untuk 

menggunting bahan. 

5).  Merancang Bahan dan Harga 

Merancang bahan dan harga 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 adalah mengetahui jumlah biaya yang diperlukan serta 

memperkirakan atau memperhitungkan banyaknya bahan seefisien 

mungkin untuk digunakan tanpa banyak membuang bahan yang tersisa. 

(a) Merancang Bahan 

Merancang bahan adalah membuat perkiraan mengenai jumlah bahan 

yang diperkirakan dalam membuat busana. Didalam merancang bahan 

tujuan yang akan dicapai adalah: 



  

(1) Untuk mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan. 

(2) Untuk menghindari pemborosan yaitu dengan cara meletakkan   

pola secara tepat dan efisien. 

(3) Untuk menghindari kesalahan pada waktu meletakkan pola pada 

kain, misalnya pola badan diletakkan pada arah serat memanjang 

hal ini dapat segera diketahui kesalahannya dengan cara melihat 

arah garis yang ada pada kertas payung yang kita gunakan sebagai 

patokan arah serat bahan. 

(b) Merancang Harga 

Tujuan dalam merancang bahan adalah: 

(1) Menentukan besarnya biaya jasa menjahit 

(2) Menentukan banyaknya rincian dan biaya yang digunakan untuk 

membuat busana tersebut. 

(3) Menetapkan berapa total biaya yang dikeluarkan secara 

keseluruhan untuk membuat busana tersebut. 

6)  Membuat pola ukuran Sesungguhnya ( 1:1 ) 

Peranan pola dalam membuat busana sangat besar sekali karena 

baik tidaknya suatu busana tergantung pola sesungguhnya. Oleh karena itu 

pada pembuatan pola sesungguhnya ini dituntut adanya ketelitian dan 

kecermatan dalam membuatnya agar setelah pola ini dibuat untuk suatu 

busana akan menghasilkan suatu busana yang sesuai dengan desain dan 

ukurannya. 



  

7)  Meletakkan Pola pada Bahan 

Langkah-langkah meletakkan pola pada kain : 

a)  Melipat lebar kain menjadi 2 ( dua ) dengan bagian baik kain diluar, 

agar memudahkan pada waktu merader. 

b)  Membentangkan kain diatas meja atau tempat yang datar dan lebar 

sepanjang yang dibutuhkan. 

8)  Memotong bahan 

Pola yang telah diletakkan pada kain sesuai dengan merancang 

bahan, dan jika sudah diperiksa dengan teliti maka mulailah memotong 

bahan. Cara memotong yaitu : 

a)  Tangan kiri menekan bahan yang akan digunting. 

b)  Tangan kanan memegang gunting dengan posisi lubang gunting yang 

besar ada dibawah. 

c)  Mulailah menggunting kain dari pola yang besar kemudian yang kecil, 

posisi kain tetap sejajar dengan tepi meja. 

d)  Antara pola bagian muka dan belakang diberi jarak untuk jahitan atau 

kampuh. 

e)  Apabila sudah selesai sematkan jarum pentul. 

f) Guntinglah kain dengan diberi tambahan jahitan jangan sampai 

terangkat tetapi kain ditekan dengan tangan kiri agar tidak bergeser. 

9)  Memberi tanda / Merader 



  

Merader adalah penggunaan rader dan karbon jahit. Karbon jahit 

dilipat dua memanjang dengan permukaan yang licin disebelah luar, 

kemudian diselipkan pada dua lapis bahan dan merader  jangan terlalu 

keras baik pada bagian baik bahan. garis dan tanda akan terdapat pada 

bagian buruk bahan, cara ini sangat mudah dan cepat. Kain yang sudah 

dirader, yaitu memberi tanda dengan memindahkan garis pola pada kain, 

cara dijelujur apabila kain tersebut tidak bisa dengan cara dikarbon atau 

kapur jahit. 

10) Menjelujur 

Sebelum busana dijahit, terlebih  dahulu dijelujur agar dalam pasen 

pertama sesuai dengan bentuk ukuran model. Menjelujur renggang 

dilakukan sebelum dijahit agar tidak terjadi kekeliruan kesesuaian pada 

bagian-bagian busana. Biasanya digunakan untuk bahan yang halus dan 

licin seperti sutera, Taffeta, satin dan brokat. Bagian-bagian yang perlu 

diberi tanda adalah : 

a)  Seluruh lembaran pakaian yang telah digunting tepat pada garis-garis 

pola yang akan dijahit. 

b)  Pada bagian tengah muka dan belakang untuk memudahkan memasang 

krah, menentukan letak kancing dan lubang kancing. 

11) Menjahit 

Pada tahap menjahit diharapkan semua ketrampilan dasar menjahit 

yang telah dipelajari dapat diterapkan dengan benar dan rapi. Agar tujuan 



  

ini tercapai seseorang perlu dibekali ketrampilan dasar teknik menjahit 

busana, tersedianya alat-alat penunjang kelancaran dalam menjahit dan 

adanya ruang untuk menjahit yang memenuhi syarat kelayakan seperti 

adanya penerangan yang cukup terang, adanya sirkulasi udara yang baik 

dan cukup luas tempatnya. 

 

12) Menempelkan lipit pada kamisol dan menempel spons  mandi pada rok 

Bahan pendukung dalam pembuatan busana pesta adalah adanya 

lipit yang ditempel pada kamisol, penempelan lipit ini diperlukan 

ketelitian dan kesabaran, karena penempelan lipit ini memerlukan dress 

form untuk alas dan perlu disemat menggunakan jarum pentul setiap 

bagian lipit. Sedangkan penempelan spons mandi diatas permukaan rok 

dilakukan dengan penuh hati-hati karena akan berakibat fatal apabila 

spons ditarik akan sobek. 

13) Menyelesaikan Tahap Akhir 

Busana pesta diselesaikan dengan cara berikut ini: 

a) Tepi bawah kamisol diselesaikan dengan cara disom dan rok 

diselesaikan dengan di som,sedangkan pada bagian kelim lengan 

dengan dijahit kecil. 

b) Memasang payet 

Payet dipasang secara menyebar pada seluruh lipit permukaan kamisol 

dan lengan. 



  

c) Memasang kancing kait 

Kancing kait diselesaikan dengan tusuk feston agar kancing yang 

dipasang kuat dan tidak mudah terangkat atau lepas. 

d) Membersihkan sisa-sisa benang dan mengontrol hiasan yang telah 

terpasang, apakah sudah rapi, sudah betul dalam pemasangannya dan 

letaknya. 

14) Hasil 

Hasil disini yaitu bentuk hasil produk tugas akhir berupa pemanfaatan 

spons mandi dalam pembuatan busana pesta dan laporan yang memuat 

keterangan tentang pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana 

pesta. 

4.  Perlengkapan Busana 

Menurut Radias Saleh dan Aisyah Jafar (1992 : 4) perlengkapan 

busana (aksesori) adalah bahan-bahan pelengkap busana yang sering 

dipakai untuk melengkapi penampilan seseorang. Pelengkap busana atau 

aksesori pada umumnya dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu 

aksesori primer ( fungsional ) dan aksesori sekunder. 

a. Aksesori primer adalah aksesori yang harus melengkapi dalam suatu      

penampilan, dapat disebut juga aksesori fungsional, misalnya: 

1) Ban pinggang. 

2) Dasi dan sepatu. 

3) Selendang dan selop dalam penggunaanya kain kebaya. 



  

4) Stola dalam penggunaan streples. 

b. Aksesori sekunder adalah sekelompok aksesori yang fungsinya untuk 

memperindah, membuat penampilan seseorang lebih menarik, 

misalnya : 

1)  Penutup kepala. 

2) Perhiasan untuk kepala, antara lain tusuk konde, sisir hias dan  

kembang goyang. 

3)  Perhiasan untuk leher, antara lain kalung dan scraft atau syal. 

4)  Perhiasan untuk tangan, antara lain gelang, cincin dan jam tangan. 

Perlengkapan busana yang dipergunakan dalam pemanfaatan spons 

mandi dalam pembuatan busana pesta yaitu : 

a)  Perlengkapan primer terdiri dari sepatu. 

b) Perlengkapan sekunder terdiri dari perhiasan tangan yaitu tas 

tangan. 

5.  Cara Pemeliharaan Pemanfaatan Spons Mandi Dalam Pembuatan Busana 

Pesta 

Busana perlu sekali mendapatkan pemeliharaan, bukan saja untuk 

kebersihan dan keindahan namun juga untuk keperluan kesehatan. Selain 

itu pakaian yang terpelihara baik akan bisa lebih tahan lama sehingga akan 

menghemat pengeluaran. Secara keseluruhan, langkah-langkah 

pemeliharaan busana dapat dibagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 



  

a. Memahami model busana. 

b. Memperhatikan bahan busana. 

c. Meneliti seberapa banyak tingkat kekotoran busana. 

d. Mencuci dan menyetrika. 

Pencucian busana harus disesuaikan dengan sifat-sifat dari bahan 

busana tersebut. Bahan-bahan yang digunakan untuk mencuci juga 

bermacam-macam, seperti sabun lunak(misalnya sabun cream) dan 

detergent sintetis (detergent bubuk).  

Terdapat dua pencucian yaitu : 

1). Pencucian basah (wet clean) dapat dilakukan dengan tangan atau 

dengan mesin cuci yang disesuaikan dengan jenis serat dan sifat 

bahan. Pencucian ini menggunakan alat seperti sikat cucian dan ember 

serta menggunakan bahan seperti sabun dan air. 

2). Pencucian kering (dry clean) dapat dilakukan dengan mesin khusus 

pencucian kering. 

Macam-macam pencucian kering yaitu pencucian kering basah (dry clean 

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

dengan kering putar dingin (dry clean tumble cold) dan pencucian kering 

tanpa kering putar (dry clean no tumble). 

Menyetrika juga perlu memperhatikan bahan dari busana yang 

akan disetrika. Pada proses penyetrikaan, busana tidak boleh ditarik dan 

setrika menurut panjang serat. Penyetrikaan dilakukan untuk memberikan 



  

bentuk tertentu menurut desain yang direncanakan. Efek dari penyetrikaan 

ini memberikan suatu tekstur yang rata, licin pada busana sehingga 

menampilkan kerapihan dan keindahan. Pada busana pesta  yang 

menggunakan bahan pendukung spons mandi ini perlu disetrika pada 

bagian buruk kain . penyetrikaan pada bagian atas yaitu kamisol, disetrika 

pada bagian dalam, sedangkan pada bagian bawahnya disetrika hanya 

pada bagian vuring rok, namun jangan dikenakan pada bagain spons 

mandi karena dapat menyebabkan kerusakan pada spons mandi. 

Keuntungan dari busana yang disetrika adalah: 

a)  Busana kelihatan rapi. 

b)  Memberi bentuk yang bagus. 

c)  Busana tidak cepat kusut bila dipakai. 

Pada busana pesta ini menggunakan pencucian kering basah (dry 

clean only) karena dilihat dari desain dan model dari bahan pendukung 

yang berupa spons mandi itu sendiri. 

Menyimpan busana 

Busana jenis apapun perlu disimpan dengan benar. Tempat 

penyimpanan bermacam-macam seperti almari, peti, koper dan keranjang. 

Adapun cara menyimpan busana antara lain : 

(1) Dilipat 

(a) Dilipat teratur. 

(b) Diletakkan menurut jenis busana. 



  

(c) Diletakkan menurut tebal dan besar busana. 

(d) Pakaian yang tebal dan besar diletakkan pada bagian bawah. 

(2) Digantung 

Cara menggantung yang teratur adalah dipisahkan menurut jenis 

busana. Untuk manggantung busana diperlukan alat gantungan yang 

terbuat dari bermacam-macam bahan seperti kayu, plastik dan logam. 

Pada busana pesta yang menggunakan bahan pendukung dari spons 

mandi cara penyimpanannya bisa dengan digantung. Hal ini dilakukan 

karena bentuk busana yang terlalu besar sehingga memerlukan banyak 

tempat jika dilipat. Juga pada bagian kamisol yang dipasang payet, 

mencegah kerusakan payet. 

(3) Digulung 

Busana yang terbuat dari bahan rajutan dalam menyimpan biasanya 

digulung agar tidak mudah melar dan renggang. Caranya busana 

tersebut dibentangkan lalu digulung disesuaikan mengikuti model 

busana tersebut. 

B. Proses pembuatan Pemanfaatan Spons Mandi Dalam Pembuatan Busana 

Pesta 

Proses pembuatan busana pesta merupakan rangkaian kegiatan 

pembuatan busana pesta itu sendiri meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan 

menjahit dan tahap menjahit busana. Secara rinci tahap persiapan menjahit 

meliputi pemilihan desain busana, menyiapkan alat dan bahan, mengambil 



  

ukuran, pembuatan pola kecil (skala 1 : 4), merancang bahan dan harga, membuat 

pola ukuran sesungguhnya (skala 1 : 1), meletakkan pola pada bahan, memotong 

bahan, menjelujur dan mengepas busana.  

Melalui langkah kerja tersebut akan mempermudah dan mempercepat 

proses pemanfaatan spons  mandi dalam pembuatan busana pesta. Urutan proses 

pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta dijelaskan dalam skema 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabel 1 Proses Pemanfaatan Spons Mandi Dalam Pembuatan Busana Pesta 

 

 
 
 

 
 

 

Mengambil ukuran 

Membuat pola skala 1 : 4 

Desain produksi 

Menyiapkan bahan Menyiapkan alat-alat 

Desain sajian 

Merancang Bahan dan 
Harga  

Membuat pola ukuran 
sesungguhnya ( 1:1 ) 

Memotong bahan 

Meletakkan pola pada bahan 

Memberi tanda/ merader 

Menjelujur Passen I 

Perbaikan 

Menjahit 

Menyelesaikan tahap akhir 

Hasil 

Passen akhir 

Desain 



  

1. Desain Pemanfaatan Spons Mandi Dalam Pembuatan Busana Pesta 

Model pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta 

disesuaikan dengan sifat bahan busana pesta yaitu adanya pusat perhatian, mudah 

bergerak dan tidak terganggu dengan busananya. Model pemanfaatan spons 

mandi dalam pembuatan busana pesta ini dibuat glamour, antara lain: kamisol 

dengan lipit-lipit diatas dada dengan taburan payet, lengan asimetris dengan 

permukaan lengan lipit dan taburan payet serta pada bagian rok susun lima(5) 

yang ditutup permukaanya menggunakan spons mandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak Depan   Tampak Belakang 

Gambar 21. Desain sajian 



  

a. Desain Produksi 

Model busana pesta ini terdiri dari dua potongan yaitu bagian atas dan 

bagian bawah. 

1). Bagian atas 

  Berupa kamisol dengan lipit-lipit pada bagian dada dan menutupi 

seluruh   permukaan kamisol dengan taburan payet dan hiasan bordir 

tempel yang diberi pengisi payet. Pada bagian lengan berupa lengan 

asimetris, seluruh permukaan lengan juga terdapat lipit pada 

permukaan lengan serta taburan payet. 
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            lipiLipit 

      Bordir tempel 

      Payet 

       Ritsliting jepang 

      Bordir tempel 

 

 

Tampak Depan    Tampak Belakang 

Gambar 22. Gambar desain produksi kamisol tampak depan dan belakang 
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 Lipit  

 Kerut  

 

 

 

Tampak Depan                 Tampak Belakang 

Gambar 23. gambar desain produksi lengan tampak depan dan belakang 

2). Bagian bawah 

Berupa rok susun lima pada permukaan rok seluruh permukaan 

rok  ditutup menggunakan spons mandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Menyiapkan Alat dan Bahan 

a. Alat  

1) Alat menggambar pola yaitu: pensil biasa, pensil merah biru, spidol 

atau alat tulis lainnya, skala meter, penggaris, kertas dorgslag, kertas 

payung, gunting kertas dan meteran. 

2) Alat untuk memotong pola dan memberi tanda pada kain yaitu: 

gunting kain, meja potong, jarum pentul, kapur jahit, karbon jahit, 

rader dan meteran. 

3) Alat untuk membuat atau menjahit pakaian yaitu mesin jahit, gunting 

benang, jarum mesin, jarum pentul, dan alat pendedel. 

b. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam membuat busana pesta yaitu: 

1). Kain yang terdiri dari: 

(a) Kain utama untuk kamisol, lengan serta rok yaitu bahan satin, kain 

pendukung pada kamisol dan lengan yaitu kain sifon serta bahan 

pendukung pada rok yaitu spons mandi. 

(b)  Kain pelapis yaitu kain gula, kain cecak, dan kain keras. 

2). Benang, terdiri dari benang jahit. 

3). Pelengkap lain seperti tutup tarik jepang, kancing kait besar, kancing 

kait kecil, balen dan mungkum. 

 

 



  

3. Mengambil Ukuran 

Mengambil ukuran badan dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat 

busana pesta. Penting sekali bahwa ukuran diambil sebaik-baiknya, sebab itu 

akan menentukan pas atau tidaknya letak busana pada badan. Ukuran yang 

dibutuhkan yaitu : 

Tabel 2 Ukuran Model 

No Keterangan Kode Ukuran 
1 Lingkar Badan 1 L.B1 83 
2 Lingkar Badan 2 L.B2 80 
3 Lingkar Pinggang L.Pi 71 
4 Lingkar Panggul L.Pa 94 
5 Tinggi Panggul T.Pa 19 
6 Panjang Punggung P.Pu 43 
7 Lebar Punggung L.Pu 32 
8 Panjang Sisi P.S 17 
9 Lebar Muka Le.Mu 30 
10 Panjang Muka P.Mu 37 
11 Tinggi Dada T.Dd 17 
12 Panjang Bahu P.Bh 13 
13 Lingkar Lubang Lengan L.L.L 28 
14 Tinggi Puncak T.Pu 13 
15 Panjang Lengan P.Lgn 32 
16 Panjang Rok Depan P.R.D 40 
17 Panjang Rok Belakang P.R.B 110 

 
4.  Membuat pola skala 1:4 

Setelah menggambil ukuran langkah selanjutnya yaitu membuat pola. 

Pola yang digunakan dalam pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana 

pesta adalah pola praktis untuk kamisol dan rok, Sedangkan untuk menempelkan 

lipit pada kamisol menggunakan pola drapping. Pola praktis yang digunakan 

dalam pembuatan  busana pesta ini dikutip dari Maonah Rachmadi, 2004. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 25. Pola Dasar Badan Sistem Praktis skala 1:4 

Keterangan Pola Badan Depan:   Keterangan Pola Badan Belakang: 

A-B : ¼ L.B + 2cm   A-B : P.P + 1cm 
A-C : 1/8 x ½ L.B + 2 cm  A-C : 1 cm 
A-D : 1/8 x ½ L.B + 1 cm    B-E : 1/8 x ½ L.B - 1 cm 
Buat Kerung Leher    Buat Kerung leher 
C-E : P.M ; E-F = A-B   D-F :1/10 x ½ L.B 
B-B’ :1/10 x ½ L.B     E-E’: P.B 
D-D’ : P.B     E-G : E’-G = ½ E-E’ 
D-H : D’-H = ½ x D-D’   A-A’: 1/10 L.Pi – 1 cm 
C-G : 5 cm, G-G’ = ½ L.M   A’-H: 3 cm 
E-E’ : 1/10 L.Pi     ( A-A’)+ ( H-H’) : ¼ L.Pi – 1 cm 
E’-I : 1/10 x ½ L.B    A-I : C-C’ = P.S 
F-F’ : 2 cm     Buat Kupnat 
(E-E’) + (I-F’) : ¼ L.Pi + 1 cm  B’-Y: I-Y = ½ B’-I’ 
F’-Y : P.S     Y-K : ½ L.P 
Buat Kerung Lengan   Buat Kerung Lengan 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 26. Pola Dasar Lengan Sistem Praktis skala1:4  

Keterangan Pola Lengan: 

A-B : L.K.L : Dikurangi 4 @ 6 cm 

A-C : B-D : P.L 

A-G : B-F : T.P 

E-G : F-G : Dibagi 3 bagian 

Buat garis kepala lengan 

Buat garis lengan bawah 

 

 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Pola Dasar Rok Sistem Praktis skala 1:4 



  

Keterangan Pola Bagian Depan:  Keterangan Pola Bagian Belakang:  

A-B : ¼ L.Pa +1 cm   A-B  : ¼ L.Pa – 1 cm 

A-C : P.R + 2 cm     A-C  : P.R + 1 cm 

A-A’ : 2 cm; A’-D : T.Pa   A-A’: 2 cm; A’-D : T.Pa 

B-E : A-D; C-F :A-B   B-E  : A-D ; C-F : A-B 

B-F : A-C;A’-C : 1/10 L.P1I  B-F  : A-C ; A’-G : 1/10 L.Pi – 1 cm 

G-H : 3 cm; A’-I : 1/10L.Pi + 1 + 3 G-H :  3 cm, A-I : 1/10L.Pi - 1+3 cm  

F-Y : 5 @ 7 ; Y-Y’ : 2 cm   F-Y  : 5 @ 7 cm ; Y-Y’ : 2 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 28. Merubah Pola Dasar Badan Depan dan Belakang Skala 1: 4 

Keterangan badan depan :    Keterangan badan belakang : 

A-A’ : naik 2 cm     A-A’ : 2 cm 

B-B’ : naik 5 cm     B-B’ : 1cm 

B’-C : L.B1 – L.B2      C-C’ = D-D’ : 10 cm 

D-D’ : turun 1 cm       

E-E’ : turun 12 cm 

F-F’ : turun 10 cm  

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 29. Merubah Pola Lengan skala 1:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 30. Merubah Pola Rok Bagian Depan skala 1:4 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 31. Hasil Rubahan Pola Rok Bagian Depan skala 1:4 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 32. Merubah Pola Rok Bagian Belakang 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 33. Hasil Rubahan Pola Rok Bagian Belakang skala 1:4 
 



  

 
5.  Merancang Bahan dan Harga 

a. Merancang Bahan 

Merancang bahan adalah perkiraan mengenai jumlah bahan yang 

diperkirakan dalam membuat pakaian. Tujuan merancang bahan adalah  

1)  Mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan. 

2)  Menghindari pemborosan yaitu dengan cara meletakkan pola secara tepat 

dan efisien. 

3)  Menghindari kesalahan pada waktu meletakkan pola pada kain sehingga 

pola yang diletakkan sesuai dengan arah serat kain. 

Langkah-langkah merancang bahan : 

a)  Menyiapkan alat yang akan digunakan untuk membuat rancangan 

bahan yaitu penggaris, skala, pensil merah biru, lem dan gunting. 

b)  Membuat pola sesuai dengan ukuran skala 1:4 pada pola diberi tanda 

arah serat kain pada tanda TM/TB. 

c)  Menempelkan pola dimulai dari pola yang terbesar sampai pola yang 

terkecil. 

d)   Pola yang ditempelkan diberi tambahan untuk jahitan. 

Rancangan bahan pada pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana 

pesta: 

(1) Bahan utama yaitu bahan satin lebar kain: 150 cm dan panjang bahan: 

4m. 



  

(2) Bahan furing yaitu bahan asahi lebar kain: 150 cm dan panjang 

bahan:2,15 cm. 

b. Merancang Harga 

Merancang harga berguna untuk mengetahui jumlah biaya yang diperlukan 

untuk membuat busana pesta. Merancang harga berisi catatan semua 

keperluan dan harga yang dibutuhkan dalam pembuatan busana pesta. 

Tujuan yang akan dicapai dalam membuat rancangan harga adalah: 

1). Mengetahui jumlah barang-barang yang diperlukan. 

2). Mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan. 

3). Dapat menghindari terjadinya pemborosan karena mengetahui jumlah 

barang dan macamnya serta biaya yang diperlukan. 

Tabel 3. Rancangan Harga Belanja 
No Nama barang Jumlah satuan Satuan jumlah 
1 Bahan utama 

a.  satin 
b. sifon 

 
4m 
5m 

 
Rp.  18.000,00 
Rp.  12.000,00 

 
Rp.   72.000,00 
Rp.   60.000,00 

2 Bahan penunjang 
a. furing asahi 
b. spons mandi 
c. kain gula 
d.kain cecak 
e. ballen 
f. mungkum 
g. tutup tarik jepang  
h. tutup tarik jepang 
i.  benang jahit 
j.  payet halon pecah 
k. pita organdhi 

 
2,15m 
100 buah 
1m 
1m 
1,5m 
1 pasang 
40 cm 
25 cm 
6 buah 
2 bungkus 
2 rol 

 
Rp.  6.000,00 
Rp.  3.000,00 
Rp.  8.650,00 
Rp.  4.000,00 
Rp.  3.500,00 
Rp.  3.000,00 
Rp.  3.750,00 
Rp.     500,00 
Rp.     800,00 
Rp.  2.000,00 
Rp.  7.000,00 

 
Rp.   12.900,00 
Rp. 300.000,00 
Rp.    8.650,00 
Rp.     4000,00 
Rp.    5.250,00 
Rp.    3.000,00 
Rp.    3.750,00 
Rp.      500,00 
Rp.    4.800,00 
Rp.    4.000,00 
Rp.  14.000,00 

3 Pelengkap busana 
a. anting-anting 
b. sepatu 

 
1 pasang 
1 pasang 

 
Rp.  7.000,00 
Rp. 50.000,00 

 
Rp.   7.000,00 
Rp. 50.000,00 

 Jumlah      Rp.549.850,00 



  

 
Tabel 4. Penentuan Harga Pokok Penjualan ( HPP) 

No Sumber Biaya  Jumlah Biaya 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

1 Biaya Bahan  549.850 
2 Biaya Over Head 

a. transportasi 
b. listrik 

 
100.000 
  50.000 

 
 

 
 
 
 

150.000 
3 Biaya Produksi 

a. ongkos jahit 
b.pasang payet 

 

 
400.000 
50.000 

 
 

 
 
 
 

300.000 
 Harga Pokok Penjualan ( HPP)   

1. 149.850 
 
 
 

6. Membuat pola sesungguhnya skala 1:1 

Setelah merancang bahan dan harga, langkah selanjutnya adalah 

membuat pola besar dan pola ukuran sesungguhnya. Langkah-langkah membuat 

pola besar yaitu: 

a. Buat pola dasar sesuai ukuran sesungguhnya. 

b. Merubah pola dasar sesuai dengan model ukuran sesungguhnya ( 1:1 ). 

c. Untuk pembuatan pola kamisol perubahan pola menggunakan pola praktis dan 

pola drapping untuk lipit yang digunakan untuk menutupi permukaan kamisol. 

Pola lengan juga dibuat, model lengan dibuat asimetris. 



  

d. Pembuatan pola rok yaitu pola dasar rok dengan model rok bagian belakang 

dibuat susun 5 dan pola rok bagian depan dibuat rok mini dengan panjang rok  

40 cm dari pinggang. 

e. Meneliti dan mengecek kembali ukuran pada pola yang telah dibuat apakah 

sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau belum. 

f. Pemberian tanda pola. 

7. Meletakkan pola pada bahan 

 Langkah-langkah meletakkan pola pada bahan : 

g. Melipat lebar kain menjadi dua bagian baik bahan diluar, agar memudahkan 

pada waktu merader. 

h. Bentangkan kain diatas meja/ tempat yang datar dan lebar sesuai ukuran 

yang dibutuhkan 

i. Meletakkan pola-pola pada kain dengan disemat menggunakan jarum 

pentul, sematkan pola sesuai arah serat kain pada lipatan kain dimulai 

dengan bagian pola-pola yang besar, letakkan sehemat mungkin. 

j. Memberi kelebihan bahan diluar tanda pola atau kampuh. 

8. Memotong Bahan 

Pola yang telah diletakkan pada kain sesuai dengan merancang 

bahan, dan jika sudah diperiksa dengan teliti, maka mulailah menggunting 

bahan.Cara menggunting bahan: 

a. Tangan kiri menekan bahan yang akan digunting 



  

b. Tangan kanan memegang gunting dengan posisi lubang gunting yang besar 

dibawah. 

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

yang kecil dan posisi kain tetap sejajar dengan tepi meja. 

9. Pemberian tanda / merader 

Merader adalah penggunan rader atau karbon. Pemberian tanda pada 

potongan bahan. Karbon jahit dilipat dua memanjang dengan permukaan yang 

licin disebelah luar, kemudian diselipkan pada dua lapis kain, dan dirader pada 

bagian baik bahan. Garis dan tanda akan terdapat pada bagian buruk bahan. 

Cara ini sangat mudah dan cepat. 

10. Menjelujur 

Sebelum dijahit, langkah kerja selanjutnya adalah menjelujur renggang 

bagian-bagian busana sehingga terbentuk menjadi busana sementara, agar dapat 

diperbaiki apabila ada kekeliruan pada saat pengepasan. 

Tujuan pengepasan busana adalah untuk mengetahui secara dini ketepatan letak 

busana pada badan pemakai. Menurut Radias Saleh dan Aisyiah Jafar (1991:80) 

beberapa cara dapat dikerjakan agar busana tidak banyak penyesuaian pada 

waktu mengepas: 

a.  Mengukur badan pemakai, membandingkan dan menyesuaikan pola. 

b.  Mengepas pola pada badan dilakukan diatas busana dalam atau senam. 



  

c. Membuat busana percobaan dari bahan belacu tipis atau bahan yang sifatnya 

hampir sama dengan bahan busana yang akan dibuat, pembuatan busana 

dari bahan yang mahal. 

Pada umumnya pengepasan busana ( pas suai/fit ) tergantung pada 3 faktor 

yaitu: 

1).Disain busana. 

2).Tekstur bahan. 

3).Bentuk badan. 

Pada saat mengepas busana atau passen I hal utama yang perlu diperhatikan 

adalah letak busana dibadan tepat dan pas saat dikenakan. 

11. Perbaikan 

Proses pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta 

mengalami 3 passen dan perbaikan. Pada pasen pertama lingkar badan dan 

lingkar pinggang pada kamisol perlu dibesarkan. Pada pasen 2 penataan warna 

spons mandi pada bagian rok ditata ulang pada lapisan rok yang pertama. Pada 

passen terakhir kamisol dan rok telah pas dan sesuai dengan bentuk badan. 

12. Menjahit 

a. Menjahit kamisol dan lengan 

 

 

 



  

1).  Meletakkan kain gula dan kain cecak pada bagian buruk kain baik 

bahan utama maupun bahan vuring dan disetrika. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Meletakkan kain gula dan kain cecak 
 
 

2).  Menjahit garis princess pada setiap bagian kamisol pada bahan utama 

dan bahan vuring kecuali bagian sisi bahan utama. Setiap setelah 

menjahit dimampatkan dengan setrika.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Menjahit garis princes 
 

 



  

3). Memasang ballen pada bahan utama dan kom pada bagian buruk bahan 

utama. 

 

 

 

Gambar 36. memasang balen 
 

4). Membuat lipit bahan sifon dan dimatikan dengan obat lipit. Kemudian 

lipit dipasang pada permukaan kamisol yang sudah disambung dan 

dipasang balen dan kom menggunakan pola drapping. 

 

 

 

Gambar 37. Membuat lipit dan memasang lipit 
 

5). Menyatukan lipit pada bahan utama kamisol sampai permukaan 

kamisol tertuput kemudian memasang tutup tarik jepang pada bagian 

tengah muka bahan utama. 

 

 

 

 

Gambar 38. Menyatukan lipit dan memasang tutup tarik jepang 



  

6).Menyatukan kamisol bahan utama dan bahan vuring dengan cara 

disom. 

 

 

 

 

Gambar 39. Menyatukan kamisol bahan utama dan bahan vuring 
 

7). Menempel lipit pada permukaan lengan dan menjahit sisinya, bagian  

bawah lengan diselesaikan dengan kampuh balik dan jahitan kecil. 

 

 

 

 

Gambar 40. Menempel lipit pada lengan dan menjahit lengan 
 

k. Menjahit rok dan menempel spons mandi pada permukaan rok 

Menjahit kupnat rok pada bahan utama dan bahan vuring dan menjahit 

ritsliting pada salah satu sisi rok. 

 

 

 

Gambar 41. Menjahit kupnat rok  



  

 
2) Menyelesaikan kelim bawah rok baik bahan utama maupun bahan  

vuring sebanyak 5 lapis bagian rok. 

 

 

 

 

Gambar 42. Menyelesaikan kelim rok 
 

3) Menjahit bagian-bagian rok susun pada bahan vuring dengan kampuh 

balik dan dimampatkan menggunakan setrika. 

 

 

 

 

 

Gambar 43. Menjahit bagian-bagian rok dengan kampuh balik 

4) Spons mandi yang masih diikat dilepas ikatannya kemudian diuraikan 

sampai spons mandi terurai menjadi panjang   

 

 

 

Gambar 44. Menguraikan spons mandi  



  

5) Menjahit spons mandi yaitu dengan cara dikerut menggunakan jahitan 

jarang 

 

 

 

 

Gambar 45. Mengerut spons mandi  

6)  Menempelkan spons mandi yang sudah dikerut diatas permukaan rok. 

 

 

 

 

 

Gambar 46. Menyelesaikan spon mandi 
 

7) Menjahit ban pinggang pada bahan utama rok yang sudah disatukan 

dengan bahan vuring. 

 

 

 

 

Gambar 47. Menjahit ban pinggang 
 
 



  

13. Penyelesaian 

Proses penyelesaian pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta 

yaitu meliputi: 

l. Memasang kancing kait besar pada ban pinggang rok. 

Memasang payet hallon pada seluruh permukaan lipit kamisol dan lengan 

dengan teknik tebar. 

m. Memasang bordir tempel pada salah satu sisi kamisol kemudian diisi dengan 

payet. 

n. Membuang dan merapikan sisa-sisa benang jahitan. 

C. Pemeliharaan Pemanfaatan Spons Mandi Dalam Pembuatan Busana Pesta 

1. Pencucian 

Proses pencucian sebaiknya dicuci dengan sabun dengan PH rendah  

seperti sabun mandi cair, karena sifat busana pesta yang mudah rusak dicuci 

menggunakan tangan. Prosesnya dengan cara direndam didalam air sabun 

mandi cair selama beberapa menit, namun perlu diingat spons mandi tidak 

boleh dikucek karena spons mandi menjadi renggang. 

2. Penyetrikaan 

Penyetrikaan busana menggunakan panas sedang pada bagian buruk 

kain, busana tidak boleh ditarik dan harus menurut panjang tenunan, 

sebaiknya dalam pemakaian setrika tidak dikenakan pada spons mandi karena 

akan menyebabkan kerusakan pada spons mandi. Penyetrikaan pada bagian 



  

busana atas yaitu kamisol, disetrika pada bagian dalam, sedangkan pada 

bagian rok hanya bagian vuring dalam. 

3.  Penyimpanan 

Sebelum disimpan dalam almari busana harus dalam keadaan bersih. 

Pastikan almari selalu dalam keadaan kering untuk mencegah timbulnya 

jamur dan bau. Untuk menjaga almari tetap kering, almari diberi 

kamper.Untuk busana pesta sebaiknya menggunakan hanger yang dilapisi 

busa.  

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Tampilan Disain 

Hasil pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta ini 

memiliki kesan glamour dan istimewa. Lipit-lipit yang terdapat pada permukaan 

kamisol serta tebaran payet yang menyebar pada kamisol menambah kesan 

anggun pada pemakainya. Spons mandi yang tedapat pada rok yang dibuat 

susun lima dengan perpaduan warna yang pas memberikan kesan unik karena 

spons mandi tidak hanya dapat digunakan sebagai pelengkap mandi namun juga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap pembuatan busana pesta. 

Detail-detail hiasan yang terdapat pada kamisol berupa bordir tempel 

dan diisi dengan payet menambah istimewa pada tampilan desain busana pesta 

dengan pemanfaatan spons mandi. Desain busana pesta ini merupakan model 

two piece yang terdiri dari atasan dan bawahan. 



  

Siluet pada busana akan terbentuk disebabkan oleh tekstur yang 

digunakan. Ada yang tebal, tipis, lembut, kaku, licin, kasar, kusam dan tembus 

pandang. Disain busana pesta ini menggunakan model siluet A. 

2. Masalah Pola 

Pola yang digunakan dalam pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan 

busana pesta ini adalah pola praktis. Adapun kekurangan yang terdapat pada 

pola praktis, pada bagian mungkum  kurang membentuk payudara, sehingga 

dapat diatasi dengan pemasangan lipit yang menggunakan pola drapping. 

Kelebihan pembuatan pola praktis sangat mudah serta praktis dalam 

pembuatannya. 

3. Teknik Jahit 

Teknik jahit pada proses pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan 

busana pesta ini menggunakan teknik kampuh buka dijahit lepas dan kampuh 

balik, sedang penyelesaian kelim dengan cara disom sembunyi. Penyelesaian 

pada kelim dan kampuh rok diselesaiakan dengan cara disom sembunyi. 

Kesulitan menjahit pada busana pesta ini terletak pada waktu 

menempelkan lipit-lipit pada permukaan kamisol, hal ini dilakukan dengan 

penuh ketelitian dan hati-hati. Serta pemasangan spons mandi juga harus teliti 

karena spons mandi tidak boleh ditarik karena spons mudah sobek dan 

renggang. 

 

 



  

4.  Penyelesaian 

Busana pesta dengan pemanfaatan spons mandi diselesaikan dengan cara 

disom pada bagian kamisol, dan rok. Sedangkan penyelesaian pada 

penggabunggan vuring dengan bahan utama rok dengan kampuh balik. 

Keliman lengan diselesaikan dengan jahitan kecil. Pemasangan payet pada 

seluruh permukaan kamisol dan lengan serta penyelesaian tahap akhir yaitu 

membersihkan sisa-sisa benang dan mengontrol hiasan serta bahan pendukung 

yang berupa spons mandi  apakah sudah rapi betul dalam pemasangannya dan 

letak spons mandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Spons mandi yang dimanfaatkan dalam pembuatan busana pesta ini 

memang kurang dikenal oleh masyarakat, yang ternyata bisa digunakan sebagai 

bahan pendukung dalam pembuatan busana pesta yang dapat tampil glamour dan 

istimewa. Dari Pernyataan Diatas Maka Dapat disimpulkan: 

1. Pemilihan desain 

Pemilihan desain busana pesta ini disesuaikan dengan sifat bahan dan 

karakteristik bahan pendukung yang berupa spons mandi yaitu terdiri dari 

kamisol dan rok susun dengan lengan asimetris. Pada siluetnya membentuk 

huruf A. 

2. Proses menjahit 

Pada proses menjahit spons mandi terdapat kendala dalam menjahit yaitu 

karena sifat spons yang tidak boleh ditarik pada saat dijahit. Spons yang 

ditarik akan menyebabkan spons menjadi renggang dan sobek. 

3. Pembiayaan 

Pembiayaan untuk pembuatan busana pesta ini sebanyak Rp. 1.149.850,00 

termasuk dengan ongkos jahit dan ongkos pemasangan payet. 

 

 



  

4. Pemeliharaan 

Pada tahap pemeliharaan mengalami tiga tahap yaitu pencucian menggunakan 

sabun cair mandi yaitu sabun yang mempunyai PH rendah sehingga tidak 

merusak sifat bahan yang berupa spons mandi serta tidak merusak payet yang 

terdapat pada kamisol. Penyetrikaan dikenakan pada bagian dalam kamisol 

agar tidak merusak payet serta pada bagian rok hanya pada bagian vuring 

dalam rok sehingga tidak merusak spons mandi. Penyimpanan busana pesta 

dengan bahan pendukung spons mandi dengan cara digantung, cara ini adalah 

cara yang paling efektif karena busana pesta ini membutuhkan tempat yang 

cukup banyak karena adanya sifat spons mandi yang mengembang. 

Dalam proses menjahit ini diperlukan ketelitian serta konsentrasi yang 

tinggi dalam pengerjaanya, sehingga dalam segala sesuatunya harus dipersiapkan 

dengan matang. 

 

B. Saran  

Pemanfaatan spons mandi dalam pembuatan busana pesta ini cukup sulit 

serta membutuhkan kreatifitas yang tinggi. Saran-saran yang dapat diberikan 

dalam pembuatan busana pesta ini antara lain: 

1. Perpaduan warna spons mandi dalam penataanya harus benar-benar 

diperhatikan karena hal ini bisa mempengaruhi penampilan keseluruhan 

busana pesta. 



  

2.  Hiasan dapat ditambahkan dengan penambahan taburan payet pada kamisol 

sehingga lebih glamour dan dapat mengalihkan perhatian pada pemakainya. 

3. Kesulitan yang didapat selama proses menjahit yaitu pada bagian kamisol. 

Pada pemasangan lipit harus benar-benar diperhatikan karena pemasangan 

lipit ini harus disemat perbagian lipit menggunakan jarum paku. Cara 

pemasangannya memerlukan dress form karena menggunakan pola drapping 

sehingga bisa menutupi kekurangan pada pola praktis yang digunakan pada 

pembuatan pola kamisol. 
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Lampiran II 
RANCANGAN BAHAN UTAMA KAMISOL DAN ROK SKALA 1:4  

 

Bahan satin  

Lebar bahan  : 150 cm 

Panjang bahan: 4 m   

Lipatan bahan  :  

150cm: 2 = 75cm 

Hasil Scan Menggunakan 

Skala 1:16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

RANCANGAN BAHAN VURING KAMISOL DAN ROK SKALA 1:4  
 
 

Bahan Vuring  

Lebar Bahan  : 150 cm 

Panjang Bahan : 2,15 cm 

Lipatan bahan :  

150cm : 2 = 75 cm  

hasil scan menggunakan scala1:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Lampiran III 

 

FOTO TAMPAK DEPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FOTO TAMPAK SAMPING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FOTO TAMPAK BELAKANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


