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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. 
 


