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ABSTRAK 
 

Esti Ilmia Sari, 2011. Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang 
Bordir. Tugas Akhir. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Widowati, M.Pd 
 
Kata kunci: Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 
 

Busana merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dan penting 
untuk melindungi tubuh serta untuk memenuhi kesusilaan. Busana adalah pakaian 
(lengkap) yang dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki (Budi 
Utami:1981:1). Di dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis memilih tema 
busana fantasi. Alasan mengapa memilih tema busana fantasi yaitu penulis ingin 
lebih mengembangkan ide yang awalnya hanya sebuah khayalan dapat 
diwujudkan dalam bentuk busana. Di dalam Tugas Akhir ini penulis memlilih 
lampion sebagai sumber ide. Mengapa penulis memilih lampion sebagai sumber 
ide? Hal ini dikarenakan penulis tertarik pada saat melihat lampion yang begitu 
indah tergantung di langit – langit sebuah mall. Dari situlah muncul suatu ide atau 
gagasan untuk membuat busana yang menyerupai lampion. Dalam pembuatan 
busana ini  penulis berusaha mempertahankan bentuk dan warna asli dari lampion. 
Hal ini bertujuan supaya busana yang dihasilkan benar – benar perwujudan dari 
bentuk asli lampion.  

Gagasan ini penulis tuangkan dalam sebuah karya Tugas Akhir dengan 
judul “BUSANA FANTASI PUTRI LAMPION DENGAN HIASAN 
BENANG BORDIR”. 

Pola dasar yang digunakan adalah pola kamisol sederhana sistem alwin dan 
pola rok sistem 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. 
Proses pembuatan meliputi, menggambar desain, mengambil ukuran, membuat 
pola kecil, merancang bahan dan harga, membuat pola besar, meletakkan pola 
pada kain, memotong bahan, menjahit, passen pertama, memperbaiki hasil pasen 
pertama, pasen kedua, pemasangan payet, penyelesaian keseluruhan, dan pasen 
akhir. 

Hasil pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang 
Bordir yaitu berupa gaun yang terdiri dari kamisol sampai batas pinggang dan 
disatukan dengan rok, bagian luar gaun ditutup dengan rok berbentuk lampion 
dengan hiasan benang bordir emas dibagian luar dan lampu flip – flop dibagian 
dalam, lengan balon lepas, hiasan leher berupa kerah shanghai, hiasan kepala 
berupa topi ½ bola. 

 
 
 
 
 

 



 vii

DAFTAR ISI 

 Halaman  

HALAMAN JUDUL …………………………………………… i 

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………… ii  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN …………………………………… iii 

KATA PENGANTAR ……………………………………………… iv 

ABSTRAK …………………………………………………………… vi 

DAFTAR ISI ………………………………………………………… vii 

DAFTAR TABEL …………………………………………………… ix 

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………… x 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang……………………………………………… 1 

1.2 Rumusan Permasalahan ……………………………………. 4 

1.3 Tujuan Tugas Akhir ……………………………………….. 4 

1.4 Manfaat Tugas Akhir ……………………………………… 4 

1.5 Penegasan Istilah…………………………………………… 5 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir ……………………….. 6 

BAB II BUSANA FANTASI PUTRI LAMPION DENGAN 

HIASAN BENANG BORDIR   

2.1 Dasar Teoritis ……………………………………………… 8 

2.2 Proses Pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan 

Hiasan Benang Bordir …………………………………… 17 

2.3 Desain ……………………………………………………… 22 



 viii

2.4 Alat dan Bahan…………………………………………….. 28 

2.5 Pola ………………………………………………………… 38 

2.6 Rancangan Bahan dan Harga……………………………… 57 

2.7 Membuat Pola Ukuran Sebenarnya ……………………… 65 

2.8 Membuat Kerangka Lampion dari Kawat Kaku  

 diameter ½ cm ……………………………………………. 65 

2.9 Meletakkan Pola Pada Bahan……………………………… 74 

2.10 Memotong Bahan …………………………………………. 74 

2.11 Pengepresan  ………………………………………………. 75 

2.12 Memberi Tanda atau Merader …………………………… 75 

2.13 Menjahit …………………………………………………. 76 

2.14 Memasang Payet ………………………………………….. 82 

2.15 Penyelesaian ………………………………………………. 84 

2.16 Pelengkap Busana ………………………………………. 85 

2.17 Mengepas  …………………………………………………. 95 

2.18 Perawatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan 

Benang Bordir ……………………………………………. 96 

2.19 Hasil dan Pembahasan ……………………………………. 102 

BAB III SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan …………………………………………………...  106 

3.2 Saran ………………………………………………………. 108 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………. 109 

LAMPIRAN 



 ix

DAFTAR TABEL 

Halaman  

Tabel 2.1 Jenis  Ukuran yang Diperlukan …………………………… 46 

Tabel 2.2 Rancangan Harga ………………………………………… 63 

Tabel 2.3 Harga Pokok Penjualan …………………………………… 64 

Tabel 2.4 Alat Yang Diperlukan Dalam Pembuatan Kerangka Lampion .. 66 

tabel 2.5 Bahan Yang Diperlukan Dalam Pembuatan Kerangka Lampion  66 

tabel 2.6 Alat Yang Digunakan Dalam Pembuatan Pelengkap Busana …. 85 

tabel 2.7 Bahan Yang Digunakan Dalam Pembuatan Pelengkap Busana .. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 x

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman  

Gambar 2.1 Lampion ……………………………………………… 11 

Gambar 2.2 Benang sutera ………………………………………… 12 

Gambar 2.3 Benang woll …………………………………………. 13 

Gambar 2.4 Benang katun ………………………………………… 13 

Gambar 2.5 Benang polyester …………………………………….. 14 

Gambar 2.6 Benang jahit …………………………………………. 15 

Gambar 2.7 Benang bordir ………………………………………… 15 

Gambar 2.8 Benang rajut …………………………………………. 16 

Gambar 2.9 Desain Sajian Tampak Muka ………………………… 18 

Gambar 2.10 Desain Sajian Tampak Belakang …………………….. 19 

Gambar 2.11 Desain Produksi Tampak Muka ……………………… 20 

Gambar 2.12 Desain Produksi Tampak Belakang …………………. 21 

Gambar 2.13 Macam – macam Pensil ……………………………… 28 

Gambar 2.14 Skala 1 : 6 ……………………………………………. 29 

Gambar 2.15 Pita Ukur …………………………………………….. 29 

Gambar 2.16 Penggaris Panggul dan Siku …………………………. 29 

Gambar 2.17 Penggaris Kerung Lengan …………………………… 30 

Gambar 2.18 Kertas Dorslag ……………………………………….. 30 

Gambar 2.19 Kertas Payung………………………………………… 31 

Gambar 2.20 Macam – macam gunting …………………………… 31 

Gambar 2.21 Pendedel ……………………………………………… 32 

Gambar 2.22 Meja Potong …………………………………………. 32 

Gambar 2.23 Macam – macam jarum ………………………………. 33 

Gambar 2.24 Mesin Jahit …………………………………………… 33 

Gambar 2.25 Karbon Jahit ………………………………………….. 34 

Gambar 2.26 Kapur Jahit …………………………………………… 34 

Gambar 2.27 Setrika Uap …………………………………………… 35 

Gambar 2.28 Meja Setrika ………………………………………….. 35 



 xi

Gambar 2.29 Rader ………………………………………………… 36 

Gambar 2.30 Kain Kaos …………………………………………… 37 

Gambar 2.31 Satin Bridal …………………………………………… 37 

Gambar 2.32 Satin Biasa …………………………………………… 37 

Gambar 2.33 Kain Asahi …………………………………………… 38 

Gambar 2.34 Lingkar Badan ………………………………………... 40 

Gambar 2.35 Lingkar pinggang …………………………………….. 40 

Gambar 2.36 Lingkar panggul ……………………………………… 41 

Gambar 2.37 Panjang punggung ……………………………………. 41 

Gambar 2.38 Tinggi panggul ……………………………………….. 41 

Gambar 2.39 Lebar punggung ……………………………………… 42 

Gambar 2.40 Panjang sisi …………………………………………… 42 

Gambar 2.41 Lebar muka …………………………………………… 43 

Gambar 2.42 Panjang muka ………………………………………… 43 

Gambar 2.43 Tinggi dada …………………………………………… 43 

Gambar 2.44 Ukuran uji ……………………………………………. 44 

Gambar 2.45 Lebar dada …………………………………………… 44 

Gambar 2.46 Panjang bahu …………………………………………. 45 

Gambar 2.47 Panjang blus …………………………………………. 45 

Gambar 2.48 Panjang rok ………………………………………….. 45 

Gambar 2.49 Pola dasar kamisol sederhana sistem alwin ………….. 50 

Gambar 2.50 Pola dasar rok ………………………………………… 52 

Gambar 2.51 Pola dasar lengan …………………………………….. 54 

Gambar 2.52 Pola dasar kerah ……………………………………… 54 

Gambar 2.53 Pecah pola …………………………………………… 55 

Gambar 2.54 Pola kerangka lampion ………………………………. 56 

Gambar 2.55 Rancangan bahan utama ……………………………. 59 

Gambar 2.52 Rancangan bahan furing ……………………………… 60 

Gambar 2.53 Rancangan bahan pelapis ……………………………. 61 

Gambar 2.58 Proses pemotongan kawat ……………………………. 67 

Gambar 2.59 Proses penyambungan besi …………………………… 67 



 xii

Gambar 2.60  Proses pembalutan kerangka dengan pita ……………. 68 

Gambar 2.61 Proses penjiplakan kerangka pada kain kaos ………… 69 

Gambar 2.62 Proses manyambung bagian kerangka kain kaos …….. 70 

Gambar 2.63 Hasil adi kerangka setelah tertutup kain kaos………… 71 

Gambar 2.64 Proses mengesum bagian tepi kerangka ……………… 71 

Gambar 2.65 Proses menghias bagian luar kerangka dengan  

benang bordir ………….. ……………………………………………. 72 

Gambar 2.66 Rangkaian lampu LED………………………………… 73 

Gambar 2.67 Menjahit garis prinses kamisol depan dan belakang … 76  

Gambar 2.68 Menjahit / menggabungkan bagian sisi kamisol  

( Bahan Utama ) ……………………………………………………… 77 

Gambar 2.69 Menjahit sisi rok ( Bahan Utama ) …………………… 77 

Gambar 2.70 Menggabungkan kamisol dengan Rok  

 ( Bahan Utama ) ……………………………………… 77 

Gambar 2.71 Memasang Retsleting ( Bahan Utama ) ……………… 78 

Gambar 2.72 Menjahit garis prinses kamisol bagian depan dan 

 belakang ( Furing ) …………………………………… 78 

Gambar 2.73 Menjahit / menggabungkan bagian sisi kamisol 

 ( furing ) ……………………………………………… 78 

Gambar 2.74 Memasang dan menjahit kom pada furing kamisol ….. 79 

Gambar 2.75 Menjahit sisi rok furing ………………………………. 79 

Gambar 2.76 Menggabungkan furing kamisol dengan rok …………. 79 

Gambar 2.77 Menjahit bahan utama dengan furing ………………… 80 

Gambar 2.78 Krah Shanghai ……………………………………….. 80 

Gambar 2.79 Menjahit sisi lengan balon ( Bahan Utama) …………. 81 

Gambar 2.80 Menjahit sisi lengan balon ( Furing ) ………………… 81 

Gambar 2.81 Menyatukan lengan bahan utama dengan furing …….. 81 

Gambar 2.82 Aneka Jenis Payet …………………………………….. 83 

Gambar 2.83 Tang penjepit ………………………………………… 85 

Gambar 2.84 Tang pemotong ………………………………………. 86 

Gambar 2.85 Tang penggulung……………………………………… 86 



 xiii

Gambar 2.86 Jarum tangan …………………………………………. 86 

Gambar 2.87 Akrilik anting ………………………………………… 86 

Gambar 2.88  Rantai warna merah…………………………………… 87 

Gambar 2.89 Rantai warna emas……………………………………. 87 

Gambar 2.90 Paku sembilan………………………………………… 87 

Gambar 2.91 Paku tumpul ………………………………………….. 87 

Gambar 2.92 Ring…………………………………………………… 88 

Gambar 2.93 Pengait ……………………………………………….. 88 

Gambar 2.94 Mote warna merah ……………………………………. 88 

Gambar 2.95 Mote warna emas …………………………………….. 88 

Gambar 2.96 Kelopak bunga………………………………………… 89 

Gambar 2.97 Payet piring…………………………………………… 89 

Gambar 2.98 Payet batang patah …………………………………… 89 

Gambar 2.99 Tile motif bunga………………………………………. 89 

Gambar 2.100 Membelah bola menjadi 2 bagian ……………………. 90 

Gambar 2.101 Membungkus bola dengan kain kaos ………………… 90 

Gambar 2.102 Memeberi hiasan pada topi…………………………… 91 

Gambar 2.103 Memberi hiasan payet topi …………………………… 91 

Gambar 2.104 Hiasan kepala ………………………………………… 92 

Gambar 2.105 Sepatu ………………………………………………… 93 

Gambar 2.106 Proses pembuatan anting …………………………….. 93 

Gambar 2.107 Anting ………………………………………………... 94 

Gambar 2.108 Gelang ……………………………………………….. 95 

Gambar 2.109 Cincin ………………………………………………… 95 

 

 

 

 

 



 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Busana sudah dikenal sejak zaman dahulu kala dan busana yang 

dikenakan pada saat itu terbuat dari kulit binatang, kulit kayu, dedaunan atau 

rerumputan yang dapat memberikan rasa hangat pada saat dikenakan. Selanjutnya 

dengan ditemukannya mesin tenun maka kulit atau serat tumbuhan dibuat 

tenunan. Awalnya mesin tenun bekerja dengan menggunakan tenaga manual 

manusia namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern 

mesin tenun sekarang sudah menggunakan tenaga mesin.  

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan dan 

kebudayaan manusia, demikian juga dalam hal berbusana. Melalui media 

komunikasi seperti televisi, majalah dan internet sangat menunjang sekali untuk 

perkembangan tren mode busana. Karena melalui media tersebut kita dapat 

melihat secara langsung tren mode yang sedang berkembang di seluruh penjuru 

dunia. 

Busana dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu busana dalam dan 

busana luar. Busana dalam sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu busana yang 

langsung menutupi kulit sperti BH, celana dalam, singlet, long torso, dll, serta 

busana yang tidak langsung menutupi kulit. Busana luar adalah busana yang 

dipakai di atas busana dalam. Busana luar dibagi menurut kesempatan busana 

tersebut dikenakan, yaitu busana untuk bersekolah, busana untuk bekerja, busana 
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untuk bepergian, busana untuk ke pesta, busana untuk upacara ( Paparan Mata 

Kuliah Dasar Busana, 2010 : 65).  

Adapaun tujuan dari berbusana adalah memenuhi syarat-syarat 

kesusilaan, memenuhi kebutuhan kesehatan, memenuhi rasa keindahan.  Busana 

yang memenuhi rasa keindahan membuat si pemakai lebih menarik sesuai dengan 

tujuan pemakaian, sehingga selalu diterima di lingkungan masyarakat, serta dapat 

menutupi cacat atau kekurangan bentuk tubuh ( Radias Saleh, Aisyah Jafar, 1991: 

3 ). 

Adapun pengertian dari busana adalah pakaian ( lengkap ) yang dipakai 

dari ujung rambut sampai ujung kaki ( Budi Utami, 1981 : 1 ). Baik itu berupa 

pakaian, asesoris yang melengkapinya serta pelengkap busana lainnya seperti topi, 

tas, sepatu, dll.  

Busana adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, perhatian manusia 

terhadap busana sangatlah besar khususnya kaum perempuan. Mereka sangat 

memperhatikan sekali akan busana yang mereka kenakan, karena busana yang 

melekat pada diri seseorang mencerminkan jiwa dan watak seseorang. Sedangkan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi busana tidak hanya sebagai 

penutup dan pelindung tubuh, tetapi juga memberikan keindahan seseorang  yang 

memakainya sehingga dapat terlihat menarik. Dengan memakai busana seseorang 

akan dapat menutupi kekurangan - kekurangan dari pemakai itu sendiri. 

Pembuatan busana yang menarik, menghasilkan daya cipta, rasa dan karya seni 

yang tinggi. Meskipun demikian sebuah busana yang dibuat harus nyaman 

dikenakan oleh pemakainya. Berdasarkan dengan adanya fungsi busana ini, desain 
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busana masa kini dibuat untuk memperindah tampilan pemakainya ( Soekarno, 

2005: 1 ). 

Di dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis memilih tema busana 

fantasi. Alasan mengapa memilih tema busana fantasi yaitu penulis ingin lebih 

mengembangkan ide yang awalnya hanya sebuah khayalan dapat diwujudkan 

dalam bentuk busana. Adapun pengertian dari fantasi adalah khayalan, impian, 

sesuatu yang tidak nyata ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 96 ). Busana 

fantasi dapat dikenakan pada peristiwa – peristiwa khusus, misalnya acara adat, 

pawai / karnaval, perayaan hari besar keagamaan serta sebagai kostum pada saat 

pementasan di atas panggung. 

Di dalam Tugas Akhir ini penulis memlilih lampion sebagai sumber ide. 

Mengapa penulis memilih lampion sebagai sumber ide? Hal ini dikarenakan 

penulis tertarik pada saat melihat lampion yang begitu indah tergantung di langit – 

langit sebuah mall. Dari situlah muncul suatu ide atau gagasan untuk membuat 

busana yang menyerupai lampion. Dalam pembuatan busana ini  penulis berusaha 

mempertahankan bentuk dan warna asli dari lampion. Hal ini bertujuan supaya 

busana yang dihasilkan benar – benar perwujudan dari bentuk asli lampion.  

Gagasan ini penulis tuangkan dalam sebuah karya Tugas Akhir dengan 

judul “BUSANA FANTASI PUTRI LAMPION DENGAN HIASAN 

BENANG BORDIR”. 
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1.2 Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana cara pembuatan desain busana fantasi dengan sumber ide 

lampion? 

1.2.2 Bagaimana proses pembuatan busana fantasi dengan sumber ide lampion? 

1.2.3 Bagaimana cara pemeliharaan busana fantasi dengan sumber ide lampion? 

1.3 Tujuan Tugas Akhir  

Adapun tujuan penulis membuat Tugas Akhir yaitu : 

1.3.1 Mengetahui cara pembuatan desain busana fantasi dengan sumber ide 

lampion. 

1.3.2 Mengetahui proses pembuatan busana fantasi dengan sumber ide lampion. 

1.3.3 Mengetahui cara pemeliharaan busana fantasi dengan sumber ide lampion. 

 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Penulisan Tugas Akir ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya adalah: 

1.4.1 Memberikan ide / wawasan yang lebih luas bagi para desainer. 

1.4.2 Sebagai bahan referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang. 

1.4.3 Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan 

dalam membuat busana fantasi secara kreatif dan inovatif. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran dan menghindari perbedaan persepsi  serta 

lebih terarah tentang judul Tugas Akhir Busana Fantasi Putri Lampion Dengan  

Hiasan Benang Bordir maka berikut ini diuraikan batasannya: 

1.5.1 Busana Fantasi 

1.5.1.1 Busana adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung rambut 

sampai dengan ujung kaki ( Prapti Karomah dan Sicilia Sawitri, 1986 : 1 ). 

1.5.1.2 Fantasi adalah khayalan,impian,sesuatu yang tidak nyata ( Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2005 : 96 ). 

1.5.1.3 Busana Fantasi adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung 

rambut sampai dengan ujung kaki yang merupakan hasil perwujudan dari  

khayalan seseorang. 

1.5.2  Putri Lampion 

1.5.2.1 Lampion adalah lentera yang terbuat dari kertas ( penerangan dengan 

lilin), dipakai pada pesta ( perayaan ). ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005 ) 

1.5.2.2 Putri Lampion yang dimaksud oleh penulis adalah seorang perempuan 

yang mengenakan busana dengan bentuk menyerupai lentera dengan 

hiasan lampu pada bagian dalam busana tersebut, sehingga menyerupai 

wujud lampion yang sebenarnya. 

1.5.3 Hiasan 

Hiasan adalah barang yang dipakai untuk menghiasi sesuatu ( Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 398 ). 
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1.5.4 Benang Bordir 

1.5.4.1 Benang adalah bahan yang panjangnya relatif beratus – ratus kali 

diameternya, yang merupakan gabungan serat – serat, baik serat tunggal 

maupun campuran, dan diperoleh melalui proses pemintalan ( Paparan 

Mata Kuliah Pengetahuan Tekstil 1, 2002 : 33 ). 

1.5.4.2 Benang bordir adalah benang khusus yang digunakan untuk membuat 

hiasan pada permukaan kain. Memiliki ciri licin, berkilau dan memiliki 

variasi warna yang relatif banyak ( kompleks ). 

 

1.6 Sistimatika Laporan Tugas Akhir 

Secara garis besar penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu:  

1.6.1 Bagian pendahuluan Tugas Akhir 

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

kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bagian ini berfungsi untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami isi Tugas Akhir. 

1.6.2 Bagian isi Tugas Akhir 

Bagian ini terdiri dari 3 bab yaitu : 

BAB 1  : Latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan. 

BAB 2  : Dasar teoritis, proses pembuatan, desain, alat dan bahan, membuat 

pola, rancangan bahan dan harga, membuat pola ukuran sebenarnya, meletakkan 

pola pada bahan, memotong bahan, pengepresan, memberi tanda atau merader, 
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menjahit, penyelesaian, pelengkap busana, mengepas, perawatan Busana Fantasi 

Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir, hasil dan pembahasan. 

BAB  3   :  Simpulan dan saran 

1.6.3 Bagian penutup tugas akhir  

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

BUSANA FANTASI PUTRI LAMPION DENGAN 

HIASAN BENANG BORDIR 

 

2.1 Dasar Teoritis 

Busana sudah dikenal sejak zaman dahulu kala dan busana yang 

dikenakan pada saat itu terbuat dari kulit binatang, kulit kayu, dedaunan atau 

rerumputan yang dapat memberikan rasa hangat pada saat dikenakan. Selanjutnya 

dengan ditemukannya mesin tenun maka kulit atau serat tumbuhan dibuat 

tenunan. Awalnya mesin tenun bekerja dengan menggunakan tenaga manual 

manusia namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern 

mesin tenun sekarang sudah menggunakan tenaga mesin.  

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan dan 

kebudayaan manusia, demikian juga dalam hal berbusana. Melalui media 

komunikasi seperti televisi, majalah dan internet sangat menunjang sekali untuk 

perkembangan tren mode busana. Karena melalui media tersebut kita dapat 

melihat secara langsung tren mode yang sedang berkembang di seluruh penjuru 

dunia. 

Di dalam berbusana hendaknya memperhatikan norma – norma yang 

berlaku dimana seseorang berada, seperti norma sopan santun, norma susila, dan 

norma agama. Manusia umumnya senang melihat sesuatu yang indah dan serasi 

begitu juga dalam hal berbusana terutama kaum perempuan sangat 
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memperhatikan sekali keindahan dan keserasian. Untuk mewujudkan hal tersebut 

perlu diterapkan estetika dalam berbusana. Untuk menerapkan estetika busana ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bentuk tubuh, warna kulit, rambut, 

usia, iklim waktu dan kesempatan. Sebagai contoh seorang perempuan yang 

memiliki tubuh gemuk dan warna kulit coklat atau cenderung hitam hendaknya 

memilih busana dengan warna yang gelap, karena warna gelap dapat 

menyamarkan bentuk tubuh yang gemuk terlihat lebih kurus serta warna gelap 

dapat membuat kulit pemakai terlihat lebih cerah. 

Busana dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu busana dalam dan 

busana luar. Busana dalam sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu busana yang 

langsung menutupi kulit sperti BH, celana dalam, singlet, long torso, dll, serta 

busana yang tidak langsung menutupi kulit. Busana luar adalah busana yang 

dipakai di atas busana dalam. Busana luar dibagi menurut kesempatan busana 

tersebut dikenakan, yaitu busana untuk bersekolah, busana untuk bekerja, busana 

untuk bepergian, busana untuk ke pesta, busana untuk upacara ( Paparan Mata 

Kuliah Dasar Busana, 2010 : 65 ).  

Adapun tujuan dari berbusana adalah memenuhi syarat-syarat kesusilaan, 

memenuhi kebutuhan kesehatan, memenuhi rasa keindahan. Busana yang 

memenuhi rasa keindahan membuat si pemakai lebih menarik dan lebih percaya 

diri, sehingga selalu diterima di lingkungan masyarakat, serta dapat menutupi 

cacat atau kekurangan bentuk tubuh ( Radias Saleh, Aisyah Jafar, 1991: 3 ).  
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2.1.1 Sumber Ide Pembuatan Busana 

Sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan gagasan 

seseorang untuk menciptakan desain baru ( Sri Widarwati, dkk, 1996 : 58 ). 

Seseorang dalam menciptakan desain busana dapat melihat dan 

mengambil berbagai objek untuk dijadikan sebagai sumber ide. Suatu peristiwa, 

misalnya yang dapat kita pakai sebagai sumber ide adalah peristiwa adat suatu 

daerah atau benda-benda disekitar kita ( Chodijah. Wisri A. mandy. 1984 : 171 ). 

Di dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis memilih sumber ide  

busana fantasi. Alasan mengapa memilih sumber ide busana fantasi yaitu penulis 

ingin lebih mengembangkan ide yang awalnya hanya sebuah khayalan dapat 

diwujudkan dalam sebuah karya berupa busana. Adapun pengertian dari fantasi 

adalah khayalan, impian, sesuatu yang tidak nyata ( Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005 : 96 ). Busana fantasi dapat dikenakan pada peristiwa – peristiwa 

khusus, misalnya acara adat, pawai / karnaval, perayaan hari besar keagamaan 

serta sebagai kostum pada saat pementasan di atas panggung. 

Busana fantasi yang penulis ciptakan dapat dikenakan pada acara 

keagamaan maupun acara karnaval / pawai. Karena busana yang penulis buat 

mengambil sumber ide lampion, dan lampion sangat erat hubungannya dengan 

hari besar keagamaan Imlek, sehingga busana tersebut dapat dikenakan pada saat 

merayakan tahun baru imlek.  

  

 



11 
 

  

 

Gambar 2.1 Lampion 
Sumber:http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/budaya_bangsa/Pecinan/Imek.htm 

 

2.1.2 Benang  

Benang adalah bahan yang panjangnya relatif beratus – ratus kali 

diameternya, yang merupakan gabungan serat – serat baik serat tunggal maupun 

campuran, dan diperoleh melalui proses pemintalan ( Paparan Mata Kuliah 

Pengetahuan Tekstil 1, 2002 : 33 ). Di dalam pembuatan Busana Fantasi Putri 

Lampion dengan Hiasan Benang bordir penulis menggunakan benang bordir 

warna emas sebagai hiasan luar kerangka lampion dan hiasan pada topi. Benang 

bordir yang digunakan yaitu benang bordir warna emas dengan merk double 

penguin. Alasan mengapa memilih benang bordir warna emas dengan merk 

double penguin adalah merk dagang tersebut memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan merk dagang lain, benang dengan merk dagang double 

penguin tidak mudah putus sehingga sangat membantu dalam proses pembuatan 

busana fantasi putri lampion ini. 
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Benang dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu benang berdasarkan jenis 

serat dan benang berdasarkan pemakaian. Kedua jenis benang tersebut dapat 

diuraikan seperti di bawah ini : 

2.1.2.1 Benang Berdasarkan Jenis Serat 

2.1.2.1.1 Benang sutera 

Benang sutera adalah benang yang tersusun dari filamen – filamen sutera 

yang dipintal menjadi satu. Benang ini memiliki karakter halus, licin dan berkilau. 

 

Gambar 2.2 Benang sutera 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.1.2.1.2 Benang woll  

Benang woll adalah benang yang tersusun dari serat staple woll yang 

dipintal secara konvensional dengan atau tanpa melalui proses penyisiran. 

Memiliki karakter benang yang halus, berbulu dan mekar. Digunakan untuk bahan 

sweater atau ditenun menjadi bahan suiting. 
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Gambar 2.3 Benang woll 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.1.2.1.3 Benang nilon   

Benang nilon adalah benang yang terbuat dari filamen nilon yang kuat. 

Digunakan untuk dijadikan bahan kain rajut yang stretch atau ketat untuk 

dijadikan bahan pakaian renang, stocking dan benang jahit sepatu. 

2.1.2.1.4 Benang katun   

Benang katun adalah benang yang terbuat dari stapel serat kapas. 

Digunakan untuk menjahit, menenun dan rajutan. 

 

Gambar 2.4 Benang katun 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.1.2.1.5 Benang rayon  

Benang ini biasa digunakan untuk obras dan wolzoom atau ditenun 

menjadi kain. 
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2.1.2.1.6 Benang poliester  

Benang filamen yang kuat biasanya untuk ditenun atau dirajut. 

 

 

Gambar 2.5 Benang polyester 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.1.2.1.7 Benang akrilik   

Benang ini sering disebut juga sebagai benang woll tiruan. Digunakan 

sebagai bahan baku kain rajut atau tenun. 

 

2.1.2.2 Benang Berdasarkan Pemakaian 

2.1.2.2.1 Benang Kasur  

benang gintir yang kasar dan kuat terbuat dari serat kapas dan sering 

digunakan untuk menjahit kasur atau sebagai bahan pengikat. 

2.1.2.2.2 Benang obras  

 Benang khusus yang digunakan untuk merapikan tepi tiras kain yang 

akan dijahit. Biasanya terbuat dari serat rayon viskosa atau nilon. 
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2.1.2.2.3 Benang jahit  

 Benang yang digunakan untuk menjahit kain. Meniliki ciri kuat, licin 

dan rata permukaannya. 

 

Gambar 2.6 Benang jahit 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.1.2.2.4 Benang bordir  

Benang khusus yang digunakan untuk membuat hiasan pada permukaan 

kain. Memiliki ciri licin, berkilau dan memiliki variasi warna yang relatif banyak ( 

kompleks ). Jenis benang bordir yang ada di pasar kebanyakan berdasarkan merk  

dagang. Misalnya saja rusa terbang, penguin, dll. Adapun benang bordir khusus 

yaitu benang bordir yang bewarna emas dan perak ( silver ), selain harganya yang 

lebih mahal dari benang warna biasa teksturnya juga lebih tipis sehingga mudah 

putus. 

 

Gambar 2.7 Benang bordir 

Sumber : Dokumen pribadi 
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2.1.2.2.5 Benang tenun   

Benang yang digunakan untuk membuat kain tenun. 

2.1.2.2.6 Benang rajut  

Benang yang digunakan untuk membuat kain rajut. 

 

Gambar 2.8 Benang Rajut 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

Di dalam pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan 

Benang Bordir penulis menggunakan benang bordir warna emas sebagai hiasan di 

luar kerangka lampion. Benang bordir yang digunakan yaitu merk double 

penguin, mengapa memilih benang bordir berdasarkan merk? Karena kualitas 

benang bordir berbeda – beda sesuai dengan merk dagang. Alasan memilih 

benang bordir dengan merk tersebut karena  memiliki kualitas yang paling bagus 

diantara benang bordir merk lain.  

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

  

2.2 Proses Pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan 

Hiasan Benang Bordir. 
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DESAIN SAJIAN 

BUSANA FANTASI PUTRI LAMPION DENGAN HIASAN 

BENANG BORDIR 

 
Gambar 2.9 Desain Sajian Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 

Tampak Muka 
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DESAIN SAJIAN 

BUSANA FANTASI PUTRI LAMPION DENGAN HIASAN 

BENANG BORDIR 

 
Gambar 2.10 Desain Sajian Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 

Tampak Belakang 
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DESAIN PRODUKSI 

BUSANA FANTASI PUTRI LAMPION DENGAN HIASAN 

BENANG BORDIR 

 
 

Gambar 2.11 Desain Produksi Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 

Tampak Muka 
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DESAIN PRODUKSI 

BUSANA FANTASI PUTRI LAMPION DENGAN HIASAN 

BENANG BORDIR 

 
Gambar 2.12 Desain Produksi Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 

Tampak Belakang 
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2.3 Desain  

Desain adalah suatu kreatifitas seni yang diciptakan seseorang dengan 

pengetahuan dasar kesenian serta rasa indah. Menurut Chodiyah dan Wisri 

A.Mamdy (1982) desain adalah suatu susunan dari garis, bentuk serta tekstur. 

Sehingga pengertian desain secara keseluruhan adalah suatu hasil karya indah 

manusia dalam menciptakan susunan garis, warna, bentuk serta tekstur dengan 

maksud agar diperhatikan oleh orang lain. 

Ada dua jenis desain yaitu: 

(1) Desain Struktur ( structural ) yaitu susunan dari garis, bentuk, warna dan 

tekstur dari suatu benda, baik bentuk benda yang mempunyai ruang maupun 

gambaran dari suatu benda. 

(2) Desain hiasan ( Decoratif Design ) ialah desain yang berfungsi untuk 

memperindah suatu benda ( Dra.Widjiningsih 1982 : 1 ). 

 

2.3.1 Unsur-unsur desain 

Suatu desain akan tercipta dengan baik apabila unsur - unsurnya disusun 

atau dikombinasikan secara baik pula, adapun unsur-unsur desain meliputi: garis, 

arah, bentuk, ukuran, tekstur, sifat gelap terang dan warna. 

2.3.1.1 Garis 

Garis adalah unsur yang dapat digunakan untuk mewujudkan emosi ( 

Dra.Wijiningsih, 1982 : 2 ). Garis berguna untuk menutupi kekurangan yang 

terdapat pada bentuk badan manusia dan berfungsi untuk : 

(1) Membatasi bentuk, 
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(2) Menentukan model, 

(3) Menentukan siluet, 

(4) Menentukan arah. 

Ada dua garis, garis lurus dan lengkung ( Dra.Ny.Hj.Hartatiati Sulistio 1943 : 7 ). 

2.3.1.2 Arah 

Arah adalah salah satu unsur desain yang erat sekali hubungannya 

dengan garis, sehingga arah garis yang berbeda akan memberi kesan yang berbeda 

pula. 

2.3.1.3 Ukuran 

Desain dipengaruhi oleh ukuran, sehingga untuk memperoleh desain 

yang memperlihatkan suatu keseimbangan kita harus mengukur ukuran unsur 

yang digunakan dengan baik. 

Macam - macam ukuran panjang rok yaitu : 

(1) Peplum : ukuran paling pendek dari variasi panjang rok, umumnya 

disambungkan dengan busana atas. 

(2) Micro : panjang rok yang hanya cukup untuk menutupi pantat, 

(3) Mini : panjang rok sampai pertengahan paha, 

(4) Knee : panjang rok sampai lutut, 

(5) Midi : panjang sampai pertengahan betis, 

(6) Maxi : panjang rok di atas mata kaki, 

(7) Ankle : panjang rok sampai mata kaki, 

(8) Floor : panjang rok sampai menyentuh tanah. 

( Paparan Mata Kuliah Dasar Busana, 2010 : 89 ) 
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Desain yang dibuat penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini termasuk 

ke dalam jenis rok knee, karena panjangnya pas pada lutut. 

2.3.1.4 Bentuk  

Bentuk mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu perasaan serta 

reaksi bagi yang melihat. Suatu bidang terjadi apabila kita menarik suatu garis itu 

menghubungi sendiri permulaannya, dan apabila bidang ini tersusun dalam suatu 

ruang maka terjadilah bentuk dimensional. 

2.3.1.5 Nilai gelap terang 

Nilai gelap terang menyangkut bermacam-macam tingkatan atau jumlah 

gelap terang yang terdapat pada suatu desain. Penyusunan warna yang bervariasi 

atau kombinasi dapat menciptakan suasana atau sifat suatu karya seni busana 

suram, hikmat, gembira, serta lembut perwujudan dari nilai gelap terang. 

2.3.1.6 Warna 

Warna membuat sesuatu lebih indah dan menarik. Pemilihan warna pada 

desain busana yang tepat akan membuat karya busana kelihatan lebih muda            

( Sulistio Hartatiati, 2004 :15 ). 

Dalam pembuatan desain Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan 

Benang Bordir penulis memilih warna merah sebagai warna dasar desain tersebut. 

Hal ini dikarenakan penulis ingin mempertahankan warna asli dari lampion, yaitu 

warna merah. Sedangkan untuk hiasan, penulis memilih warna emas, karena 

warna merah dan emas sangat kontras bila dipadukan. Selain itu warna merah dan 

emas sudah menjadi ciri khas warna lampion. 
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2.3.1.7 Tekstur 

Tekstur adalah sifat permukaan bahan  dari garis, bidang maupun bentuk. 

Sifat ini dapat dilihat dan dapat dirasakan misalnya sifat permukaan yang kaku, 

lermbut, kasar, halus, tebal - tipis, dan sebagainya. 

 

2.3.2  Asas-asas Desain Busana 

Asas-asas / Prinsip - prinsip desain adalah merupakan suatu cara 

penggunaan dan pengombinasian antara unsur - unsur desain menurut prosedur - 

prosedur tertentu. Asas – asas ini antara lain adalah ( Chodijah,Wisri A.Mamdy , 

1982 : 2) : 

2.3.2.1 Keselarasan 

Keselarasan adalah kesatuan dan keterkaitan di antara unsur-unsur 

desain. Ada beberapa aspek keselarasan yaitu: keselarasan dalam garis dan 

bentuk, keselarasan dalam tekstur, dan keselarasan dalam warna. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan desain yang 

penulis buat telah memenuhi asas keselarasan. Dari segi keselarasan dalam garis 

dan bentuk dapat terlihat dari bentuk kerangka lampion yang berbentuk bulat 

selaras dengan hiasan kepala yang berbentuk ½ bola serta bentuk lengan yaitu 

lengan balon. Dari segi keselarasan dalam tekstur bahan utama berupa satin bridal 

yang memiliki karakteristik tebal dan mengkilap. Dari segi keselarasan dalam 

warna penulis memilih kontras, sehingga desain terlihat lebih hidup. 
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2.3.2.2 Perbandingan  

Penggunaan perbandingan didalam busana untuk menunjukkan adanya 

hubungan antara pakaian dan si pemakai serta untuk memperlihatkan kesan lebih 

besar atau lebih kecil. 

Perbandingan dalam desain Busana Fantasi Putri Lampion dengan 

Hiasan Benang Bordir selaras ( harmonis ), busana yang dikenakan sesuai dengan 

proporsi tubuh pemakai. Tidak terlalu longgar namun juga tidak terlalu sempit. 

2.3.2.3 Keseimbangan  

Keseimbangan merupakan bagian yang terlihat sama, sisi kanan maupun 

sisi kiri busana tersebut. 

Desain Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan Benang Bordir 

memiliki keseimbangan simetris, bagian kiri dan kanan dari badan maupun rok 

sama jaraknya dari titik pusat. 

2.3.2.4 Irama 

Irama adalah bentuk gerakan yang dapat mengalihkan pandangan mata 

dari bagian satu kebagian yang lain dengan cara menggunakan asas - asas desain 

secara berulang - ulang secara teratur. Suatu perulangan warna atau tekstur di 

dalam sebuah ruangan berguna untuk mendapatkan dampak yang menyenangkan. 

Pada desain busana dapat dijumpai pada pengulangan warna, garis atau dekorasi. ( 

Hartatiati, 2004 : 21 ) 

Asas irama yang terdapat pada desain Busana Fantasi Putri Lampion 

dengan Hiasan Benang Bordir adalah menggunakan pengulangan warna dan garis. 

Pengulangan warna terlihat dari atas hingga bawah ( dari hiasan kepala sampai 
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sepatu ) menggunakan warna dasar merah. Sedangkan untuk pengulangan garis, 

menggunakan pengulangan garis lengkung. Hal ini terlihat pada bentuk kerangka 

lampion, topi dan bentuk lengan. 

2.3.2.5 Pusat perhatian (Center of interest).  

Pusat perhatian dimaksud untuk memberikan tekanan dalam membentuk 

klimak suatu desain ( Sulistio Hartatiati, 2004 : 23 ). Pusat perhatian Busana 

Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan Benang Bordir yang penulis ciptakan 

terletak pada rok bawahan yang berbentuk seperti lampion dengan hiasan benang 

bordir di bagian luar dan lampu flip – flop di dalamnya. 

 

2.3.3 Teknik Menggambar Suatu Desain 

Ada beberapa cara/teknik untuk menggambar suatu desain busana, yaitu :  

2.3.3.1 Design Sketching 

Design Sketching ialah untuk mengembangkan ide - ide dan menerapkan 

pada kertas secepat mungkin. Dalam Design Sketching ini kita harus dapat 

mengembangkan style dengan cara kita sendiri. 

2.3.3.2 Production Sketching 

Production Sketching adalah suatu sketsa yang akan digunakan untuk 

tujuan produksi suatu busana. 

2.3.3.3 Presentation Drawing 

Presentation Drawing adalah suatu sajian gambaran atau koleksi yang 

ditunjukan kepada pelanggan ( Buyer ). 
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2.3.4 Memahami Desain 

Memahami desain dilakukan dengan cara mengamati desain yang akan 

dibuat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memahami masing – masing bagian 

yang akan diterapkan pada busana yang akan dibuat. Bagian yang perlu diamati 

adalah bagian badan atas dan badan bawah. Desain busana harus diamati secara 

detail supaya tidak ada kekeliruan dalam pembuatan pecah pola. 

 

2.4 Alat dan Bahan 

2.4.1 Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan Busana Fantasi Putri 

Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir adalah sebagai berikut : 

2.4.1.1 Pensil  

Pensil HB digunakan untuk membuat pola kecil, karena pensil HB 

warnanya tidak terlalu tebal sehingga pola yang dibuat tidak kotor, selain itu 

pensil HB teksturnya lebih keras, sedangkan pensil 2B digunakan untuk 

menggambar pola besar karena warnanya lebih tebal dan teksturnya lebih lunak. 

 

Gambar 2.13 Macam – macam jenis pensil 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 
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2.4.1.2 Skala dan pita ukur 

Pita ukur digunakan untuk mengukur ukuran badan model dan untuk 

mengukur saat pembuatan pola. Skala adalah alat ukur yang digunakan untuk 

membuat pola kecil, terbuat dari kertas. Skala terdapat 4 ukuran yaitu 1 : 2  cm, 1 

: 4 cm, 1 : 6 cm, 1: 8 cm. 

                                       

             Gambar 2.14 Skala 1 : 6       gambar 2.15 Pita ukur 

Sumber : http: //www.google.co.id/image                   Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.4.1.3 Penggaris 

Penggaris digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan pola untuk 

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

digunakan adalah : 

(1) Penggaris panggul dan siku 

 

Gambar 2. 16 Penggaris panggul dan siku 

Sumber : dokumen pribadi 
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(2) Penggaris untuk kerung lengan 

Penggaris untuk kerung lengan digunakan untuk membentuk bagian 

kerung lengan pada saat pembuatan pola. 

 

 

Gambar 2.17 Penggaris kerung lengan 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

2.4.1.4 Kertas dorslag 

Kertas doslag digunakan untuk menjiplak pola kecil sesuai dengan 

bagiannya untuk pecah pola dan membuat rancangan bahan dan harga. Untuk pola 

bagian depan warna merah muda dan untuk pola bagian belakang warna biru. 

 

Gambar 2.18. Kertas Dorslag 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 
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2.4.1.5 Kertas payung 

Kertas payung / coklat atau kertas roti digunakan untuk membuat pola 

dengan ukuran sesungguhnya yang disebut pola sesungguhnya. Selain untuk 

membuat pola ukuran sebenarnya kertas payung juga digunakan untuk membuat 

rancangan bahan. 

 

Gambar 2.19 Kertas Payung 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

2.4.1.6 Gunting  

Gunting digunakan untuk merapikan kelim dan kain lapis, menggunting 

kain dan menggunting kertas. Ada beberapa jenis gunting misalnya gunting 

kertas, gunting bengkok, gunting benang, gunting bergerigi, gunting bordir, 

gunting kain. 

 

Gambar 2.20 Macam – macam gunting 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 



32 
 

  

2.4.1.7 Pendedel 

Pendedel digunakan untuk membuka jahitan apabila terjadi kesalahan 

pada saat menjahit. 

 

 

Gambar 2.21 Pendedel 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

 

2.4.1.8 Meja potong 

Meja potong adalah meja yang digunakan untuk menggelar dan 

meletakan kain beserta pola pada saat memotong. 

 

 

Gambar 2.22 Meja potong 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 
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2.4.1.9 Jarum  

Ada beberapa jenis jarum, diantaranya adalah : 

(1) Jarum tangan digunakan untuk menjahit dengan tangan, 

(2) Jarum mesin digunakan untuk menjahit dengan mesin, 

(3) Jarum pentul digunakan untuk menyemat kain supaya tidak mudah bergeser, 

(4) Jarum payet digunakan untuk memasang payet. 

 

Gambar 2.23 Macam – macam jenis jarum 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.4.1.10 Mesin Jahit 

Mesin jahit digunakan untuk menjahit bagian – bagian busana yang telah 

dipotong sesuai dengan pola, untuk menjadi busana sesuai dengan model yang 

dikehendaki. 

 

 

Gambar 2.24 Mesin jahit 

Sumber : dokumen pribadi 
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2.4.1.11 Karbon jahit 

Karbon jahit berbeda dengan karbon untuk mengetik. Karbon jahit 

digunakan untuk menjahit, misalnya: untuk memberi tanda pada kain yang akan 

dijahit dengan menggunakan rader. Warna-warna karbon jahit antara lain merah, 

kuning, putih, dan lain - lain. 

 

Gambar 2.25 Karbon jahit 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.4.1.12 Kapur jahit  

Alat untuk memberi tanda pada kain. Kapur jahit berbentuk segitiga 

berupa lempengan, dengan bermacam – macam warna. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.26  Kapur Jahit 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 
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2.4.1.13 Setrika 

Fungsi setrika digunakan untuk menyetrika atau melipat bagian - bagian 

pakaian sewaktu menjahit seperti kampuh, kelim, krah, dan lain –lain. Setrika 

terbuat dari besi baja, bagian - bagiannya antara lain pengontrol panas kabel dan 

sebagainya, setrika ada yang otomatis dan ada yang langsung ada pelembab / air 

nya (setrika uap). 

 

Gambar 2.27  Setrika uap 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

 

2.4.1.14 Meja setrika 

Meja setrika digunakan sebagai alas menyetrika, biasanya terbuat dari 

kayu atau besi. 

 

          

 

Gambar 2.28  Meja setrika 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 
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2.4.1.15 Rader  

Rader digunakan untuk memberi tanda batas pada bagian - bagian baju 

setelah dipotong. Cara merader yang benar yaitu  sebelum merader pola 

diletakkan diatas kain dan dibawah kain kemudian diberi karbon dan meradernya 

tepat pada garis pola. 

 

Gambar 2.29  Rader 

Sumber : http: //www.google.co.id/image 

2.4.2 Bahan 

Bahan terdiri dari bahan utama dan bahan pelengkap. Bahan yang 

digunakan dalam pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan 

Benang Bordir dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.4.2.1 Bahan Utama 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion 

Dengan Hiasan Benang Bordir adalah kain satin bridal, kain kaos dan satin biasa. 

Penulis memilih bahan satin bridal karena teksturnya yang lebih tebal 

dibandingkan dengan kain satin jenis lain, sehingga sangat cocok untuk membuat 

kamisol dengan hasil yang rapi dan dapat melekat di badan. Sedangkan alasan 

memilih kain kaos yaitu mempermudah dalam membungkus kerangka lampion, 

karena kain kaos memiliki sifat elastik yang tinggi. 
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     Gambar 2.30 Kain Kaos              Gambar 2.31  Satin Bridal 

   Sumber : dokumen pribadi               Sumber : dokumen pribadi 

 

 

Gambar 2.32  Satin Biasa 

Sumber : dokumen pribadi 

 

2.4.2.2 Bahan pelengkap  

Furing (lining) dan bahan pelapis (interfacing). Dalam pembuatan busana 

fantasi ini penulis memilih kain asahi sebagai bahan furing dan heissel sebagai 

bahan pelapis (interfacing).  
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Gambar 2.33  Kain Asahi 

Sumber : dokumen pribadi 

 

2.5  Pola 

Menurut sejarah busana, manusia pada awalnya menutup tubuhnya 

dengan menggunakan kulit pohon ( fuya ) maupun kulit binatang ( lem ). Seiring 

berkembangnya zaman, maka orang mengenal bentuk – bentuk busana yang dapat 

digolongkan menjadi bentuk dasar busana yaitu poncho, bungkus, tunika, kaftan, 

dan celana. Dengan majunya kemajuan zaman dan teknologi, berkembang pula 

cara orang berbusana yaitu dengan cara membuat busana yang pas badan atau 

dapat mengikuti bentuk tubuh, khususnya untuk busana wanita. Untuk 

mendapatkan hasil yang baik, ternyata memerlukan pola busana secara konstruksi. 

Menurut Porrie Muliawan ( 1997 ) yang dimaksud pola adalah suatu 

potongan kain atau kertas yang dipakai sebagai contoh untuk membuat pakaian. 

Potongan kain atau kertas tersebut mengikuti bentuk atau ukuran badan tertentu. 

Ada dua cara pembuatan pola yang sampai saat ini masih digunakan yaitu sistem 

draping dan sistem konstruksi. 
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Sebelum membuat pola ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, 

yaitu mengambil ukuran. Adapun tatacara mengambil ukuran adalah sebagai 

berikut : 

2.5.1 Mengambil ukuran 

Sebelum membuat busana yang dikehendaki, diharuskan mengambil 

ukuran terlebih dahulu. Ini digunakan untuk menentukan bagus tidaknya letak 

busana pada badan. Sebelum mengambil ukuran, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan bagi orang yang akan diukur atau diambil ukuranya yaitu: 

(1) Sikap model yang akan diambil ukuran harus dalam posisi tegak, tidak 

boleh memberi bantuan kepada orang yang sedang mengambil ukuran. 

(2) Model sebaiknya memakai pakaian dalam yang baik, hal ini akan 

berpengaruh dalam pembuatan pola dan pakaian. Hindari memakai ikat 

pinggang pada saat diambil ukurannya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan bagi orang yang mengambil ukuran yaitu: 

(1) Menyiapkan catatan, alat tulis dan perlengkapan mengukur seperti veterban 

dan pita ukur. 

(2) Cara mengambil ukuran badan harus teliti, tepat dan sistematis serta tidak 

boleh terpengaruh pada ukuran pakaian yang dipakai oleh model. 

(3) Mengikat bagian badan tertentu supaya mempermudah dalam mengambil 

ukuran. Misalnya mengikat bagian pinggang, badan, dan panggul. 

Ukuran setiap orang tidaklah sama. Maka diperlukan pengambilan 

ukuran sebelum membuat pola, bagian – bagian  tubuh yang perlu di ambil 

ukurannya yaitu : 
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(1) Lingkar badan   

Diukur mengelilingi badan terbesar yaitu melalui buah dada yang 

tertinggi. Diukur pas dulu, kemudian ditambah 4 cm.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.34 Lingkar badan 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

 

(2) Lingkar pinggang 

Diukur mengelilingi pinggang diukur pas dahulu, kemudian ditambah 1 

cm. 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Lingkar pinggang 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

 

(3) Lingkar panggul 

Diukur  sekeliling panggul atau badan bawah terbesar. Diukur pas dahulu 

kemudian ditambah 4 cm. 
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Gambar 2.36 Lingkar panggul 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(4) Panjang punggung 

Diukur dari tulang leher yang menonjol ditengah belakang lurus kebawah 

sampai bawah ban pinggang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37  Panjang punggung 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(5) Tinggi panggul 

Diukur dari bawah ban pinggang sampai dibawah centimeter di panggul. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.38 Tinggi panggul 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 
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(6) Lebar punggung 

Diukur 9 cm dibawah tulang leher yang menonjol atau pertengahan jarak 

bahu terendah dan ketiak, dari batas lengan kiri sampai batas lengan kanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.39 Lebar punggung 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(7) Panjang sisi 

Diukur dari batas ketiak kebawah pinggang dikurangi 2 cm. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.40 panjang sisi 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(8) Lebar muka 

Diukur pada 5cm di bawah lekuk leher atau pertengahan jarak bahu 

terendah dan ketiak dari batas lengan kanan sampai lengan kiri. 
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Gambar 2.41 lebar muka 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(9) Panjang muka 

Diukur dari lekuk leher ditengah muka kebawah sampai dibawah 

pinggang. 

 

 

 

 

Gambar 2.42 Panjang muka 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(10) Tinggi dada 

Diukur dari bawah pinggang tegak lurus keatas sampai puncak buah dada 

dikurangi 2 cm. 

 

 

 

 

Gambar 2.43Tinggi dada 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 
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(11) Ukuran uji 

Diukur dari tengah-tengah pinggang depan melalui buah dada tertinggi 

hingga titik bahu terendah terus kebelakang sampai tengah-tengah pinggang. 

 

 

 

 

Gambar 2.44 Ukuran uji 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(12) Lebar dada 

Diukur dari jarak kedua puncak duah dada, ukuran ini tidak dipakai 

untuk konstuksi pola, hanya untuk ukuran pemeriksa. 

 

 

 

 

Gambar 2.45 Lebar dada 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(13) Panjang bahu 

Diukur pada belakang daun telinga dari batas leher ke puncak lengan atau 

bahu yang terendah. 
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Gambar 2.46 Panjang bahu 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(14) Panjang blus 

Diukur dari titik bahu tertinggi melalui dada sampai panjang blus yang 

dikehendaki. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.47 Panjang blus 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

(15) Panjang rok 

Diukur dari bawah ban pada garis pinggang sampai panjang rok yang 

dikehendaki. 

 

 

 

Gambar 2.48 Panjang rok 

Sumber : konstruksi pola busana wanita 

 



46 
 

  

 

Ukuran badan yang dibutuhkan dalam pembuatan Busana Fantasi 

Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir adalah sebagai berikut : 

No. Jenis Ukuran Ukuran 

1. Lingkar badan atas pas I (tali I) 77 cm 

2. Lingkar badan II (tali II) 82 cm 

3. Panjang dada 36 cm 

4. Panjang sampai tali III (bawah mungkum) 29 cm 

5. Panjang sisi 22 cm 

6. Tinggi dada 18 cm 

7. Jarak dada 15 cm 

8. Panjang mungkum 

Atas 

Bawah  

 

10 cm 

20 cm 

9. Lingkar pinggang 66 cm 

10. Lingkar panggul 92 cm 

11. Tinggi panggul  18 cm 

12. Panjang rok 50 cm 

13. Lingkar bawah rok 86 cm 

14. Kerung lengan 39 cm 

15. Panjang lengan 15 cm 

16. Tinggi puncak 10 cm 

17. Lingkar leher 34 cm 

 

Tabel 2.1 Jenis ukuran yang diperlukan 
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Setelah mengambil ukuran, tahapan selanjutnya adalah membuat pola dasar. 

Pola tersebut dibuat berdasarkan ukuran seseorang. Setelah membuat pola dasar barulah 

kemudian pola tersebut di ubah berdasarkan desain yang di kehendaki. 

Dalam pembuatan pola dasar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal 

tersebut di uraikan sebagai berikut : 

2.5.2 Membuat Pola Dasar 

Menurut Porrie Muliawan ( 1997 ) yang dimaksud pola adalah suatu 

potongan kain atau kertas yang dipakai sebagai contoh untuk membuat pakaian. 

Potongan kain atau kertas tersebut mengikuti bentuk atau ukuran badan tertentu. 

Pola adalah suatu bentuk yang dibuat berdasarkan ukuran badan seseorang / 

paspop yang akan dipergunakan sebagai pedoman membuat pakaian ( Erna S : 

2006 ). Pola dasar busana adalah pola busana secara konstruksi atau menggunakan 

ukuran badan seseorang tanpa model atau pola yang belum diubah dengan 

menggunakan sistem tertentu. Pola dasar ini terdiri dari pola bagian atas, bawah 

dan lengan. 

Ada dua cara pembuatan pola yang sampai saat ini masih digunakan yaitu 

sistem draping dan sistem konstruksi. 

(1) Sistem Draping adalah cara pembuatan pola busana berdasarkan bentuk 

badan bukan berdasarkan ukuran badan. Cara pembuatannya dengan 

melangsaikan kain atau kertas tela langsung di atas paspop atau badan 

seseorang. Pola yang dihasilkan disebut dengan pola draping. 

(2) Sistem Konstruksi adalah cara pembuatan pola busana berdasarkan ukuran 

badan seseorang dengan sistem tertentu. Misalnya sistem praktis, soen, 
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mayneke, dress making, dll. Pola yang dihasilkan disebut dengan pola 

konstruksi. 

Fungsi  pola sangat penting artinya karena menentukan hasil jadi dari 

pakain tersebut. Ada 2 tingkatan dalam pembuatan pola yaitu: 

(1) Pattern atau pola dalam bidang jahit menjahit adalah suatu potongan kain 

atau potongan kertas, yang dipakai sebagai contoh untuk membuat baju, 

ketika bahan digunting. Potongan kain atau kertas tersebut mengikuti 

ukuran bentuk badan tertentu. Fungsi pola ini sangat penting artinya bagi 

seseorang yang ingin menjahit pakaian dengan bentuk serasi mengikuti 

lekuk-lekuk tubuh serta membuat potongan-potongan lain, dengan 

bermacam-macam model yang dikehendaki ( Porrie Muliawan, 1999 : 2 ). 

Dalam pembuatan  busana fantasi ini pola dasar yang digunakan adalah pola 

camisol sederhana sistem alwin yang dirubah sesuai dengan model. 

(2) Merubah pola. Pembuatan pola konstruksi dapat dilakukan dengan merubah 

pola dasarnya. Misalnya, digeser, ditambah besarnya, dipecah, diberi garis 

sesuai model yang diinginkan. 

 

Pola konstruksi dibagi menjadi 3 macam, yaitu  

(1) Konstruksi Pola Busana Wanita yaitu pembuatan pola sesuai dengan badan 

seorang wanita. 

(2) Konstruksi Pola Busana Pria yaitu pembuatan pola sesuai dengan badan 

pria. 
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(3) Konstruksi Pola Busana Anak yaitu pembuatan pola dengan ukuran badan 

anak mulai dari usia 1 sampai 12 tahun. 

Pemilihan pola untuk pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan 

hiasan Benang Bordir menggunakan pola camisol sederhana sistem alwin. Alasan 

penulis memilih menggunakan pola camisol sederhana sistem alwin adalah pola 

tersebut sudah penulis kuasai karena sebelumnya sudah pernah didapatkan dalam 

mata kuliah busana wanita 3 sehingga mempermudah dalam pembuatan, hasil jadi 

camisol dengan pola sistem alwin ini lebih nyaman pada saat dipakai dan dapat 

pas sekali di badan, sehingga camisol terkesan melekat pada tubuh pemakai. 

Adapun kekurangan dari pola camisol sederhana sistem alwin  yaitu letak 

garis prinses bagian muka tidak pas berada di tengah – tengah puncak dada, 

sehingga dalam mengubah pola harus digeser kurang lebih 1cm keluar dari garis 

aslinya. 
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Pola Dasar Camisol Sederhana 

Sistem Alwine 

Skala 1:6 

 

 

 

 

 

Gambar 2.49 Pola Dasar Camisol sederhana Sistem Alwin 
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Keterangan Pola Dasar Camisol 

a) Bagian Depan  

Tarik garis tegak lurus 

A – B : Panjang Dada 

A – C : Tinggi Dada 

A – D : Panjang sampai tali III 

Titik B naik 2 cm : B1 

B1 – E : Panjang sisi ( ½ Panjang 

Punggung + 1 cm ) 

E – E1 : ¼ Lingkar Badan II + 1 cm 

C – C1 : Jarak Dada 

B – G  : 1/10 lingkar pinggang 

Hubungkan G dengan dengan C1 ke 

atas titik F 

C1 – F : Panjang mungkum A 

F – F1 : 1 cm 

Titik E naik kurang lebih 2 ½ cm : 

E2 ( tidak tetap ) 

Diantara C1 – F1 dan F – E2 di buat 

kupnat 1 cm 

Titik C di buat kupnat 1 cm 

Titik G lurus ke atas memotong titik 

D di D1 

Bagian pinggang : 

B1 – B2 : ¼ Lingkar pinggang 

+ 1 cm + 3 cm 

Tinggi panggul: 

B – H : Tinggi panggul 

H – H1 : ¼ Lingkar pinggang + 1 cm 

Hubungkan C1dan B2 bangunan sisi 

H naik 2 cm , H1 : 3 cm ( tidak tetap) 

b) Bagian Belakang 

Tarik garis tegak lurus 

A – B  : Panjang sisi 

B – C : 2 cm 

C – D : Tinggi panggul 

A – A1 : ¼ Lingkar Badan II – 1 cm 

B – B1 : ¼ Lingkar Pinggang – 1cm 

+   3cm 

D – D1 : ¼ Lingkar Panggul – 1 cm 

Hubungkan A1 – B1 – D1 : 

Bangunan sisi 

D naik 2 cm dan D1 naik 3 cm yaitu 

titik E dan E1  

A kekanan 1 ½ cm : A 
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Pola Dasar Rok 

Skala 1:6 

 

 

 

Gambar 2.50 Pola Dasar Rok Sistem Praktis 
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Keterangan Pola Dasar Rok

Pola bagian muka 

A-B  : Panjang rok 

A-C : Tinggi panggul 

A-A1: 2 cm 

A-D : ¼ Lingkar pinggang + 3 

A-I  : 1/10 Lingkar pinggang + 1 

I-H : 3 cm 

C-E : B-F : ¼ lingkar panggul + 1 

F-G  : 5 atau 7 

 

Pola bagian belakang 

A-B  : Panjang rok 

A-C : Tinggi panggul 

A-A1: 2 cm 

A-F : ¼ Lingkar pinggang -1 + 2 

A-H  : 1/10 Lingkar pinggang 

I-H : 2 cm 

C-G : B-D : ¼ lingkar panggul - 1 

F-G  : 5 atau 7 
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Pola Dasar Lengan 

Skala 1 : 6 

 

 

 

Gambar 2.51 Pola Dasar Lengan 

 

Keterangan  : 

A B   : Panjang Lengan 

AC    : Tinggi Puncak 

AD  = AE  : ½ Lingkar Kerung Lengan 

AD  = AE  dibagi 3 

Pola krah Shanghai 

 

 

Gambar 2.52 Pola Dasar Kerah 

 

 

½ ling.leher 

1 ½ cm 
4 cm 
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Pecah Pola 

Skala 1 : 6 

 

 

 

 

Gambar 2.53 Pecah Pola 
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Pola Kerangka Lampion 

Skala 1 : 6 

 

 

 

 

Gambar 2.54 Pola Kerangka Lampion 

 

Ling.pinggang 

Ling.bawah rok 
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2.6 Rancangan Bahan dan Harga 

2.6.1 Rancangan Bahan 

Merancang bahan adalah menyiapkan banyak keperluan bahan pokok 

dan bahan pembantu pada pembuatn suatu pakaian ( Paparan Mata Kuliah 

Konstruksi Pola Busana Wanita, 2006 : 39).  

Tujuan merancang bahan adalah : 

(1) Mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan. 

(2) Menghindari pemborosan bahan dengan cara meletakkan pola secara tepat 

dan efisien. 

(3) Menghindari kesalahan pada waktu meletakkan pola pada kain, letak pola 

harus sesuai dengan arah kain. 

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam merancang 

bahan, yaitu: 

(1) Siapkan alat - alat yang digunakan untuk membuat rancangan bahan yaitu: 

pensil, penggaris, pensil merah biru, lem, gunting, dll. 

(2) Menyiapkan pola kecil yang telah diubah sesuai model dan diberi tanda 

jahitan tengah muka ( TM ), tanda tengah belakang ( TB ), dan garis arah 

serat 

(3) Meletakkan pola kecil diatas kertas payung yang diumpamakan sebagai 

kain. Pola yang besar diletakkan terlebih dahulu, kemudian pola kecil yang 

diletakkan setelah pola besar sesuai arah seratdan tengah pola pada bahan. 

(4) Meletakkan pola pada bahan dengan cara pola harus disesuaikan dengan 

arah memanjang kain diletakkan pada bagian baik kain. Antara pola yang 
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satu dengan pola yang lain diberi jarak untuk membuat tambahan jahitan. 

Tambahan jahitan untuk bagian sisi kurang lebih 1,5 cm sedangkan 

tambahan jahitan untuk bagian bawah adalah 3 cm. 

(5) Pola yang ditempel diberi tambahan jahitan atau kampuh pada tepi pola. 
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Rancangan Bahan Utama  

Satin Bridal 

Skala 1:6 

 

Gambar 2.55 Rancangan Bahan Utama  

Keterangan : 

Nama Bahan : satin Bridal 

Panjang : 130 cm 

Lebar  : 150 cm 



60 
 

  

Rancangan Bahan Furing 

Skala 1:6 

 

Gambar 2.56 Rancangan Bahan Furing 

Keterangan : 

Nama Bahan : asahi 

Panjang : 130 cm 

Lebar  : 115 cm 
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Rancangan Bahan Pelapis (Interfacing) 

Skala 1 : 6 

 

 

 

 

Gambar 2.57 Rancangan Bahan Pelapis 

 

 

Keterangan : 

Nama Bahan : heissel 

Panjang : 50 cm 

Lebar  : 115 cm 
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2.6.2 Rancangan Harga 

Merancang harga adalah memberi perkiraan biaya yang dibutuhkan 

dalam membuat suatu busana. Tujuannya adalah untuk mengetahui dana yang 

dibutuhkan  atau dikelurkan secara keseluruhan ( Chadromi Nurwidjaja dan 

Sumanto, 1998 : 42 ).  

Adapun tujuan merancang harga adalah sebagai berikut : 

(1) Mengetahui biaya yang dibutuhkan semua bahan dan harga perlengkapan 

dalam menjahit suatu busana. 

(2) Menghindari pemborosan. 

(3) Mengetahui harga pokok,  harga jual, dan laba yang akan diinginkan. 
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No. Nama bahan Jumlah 

barang 

Harga satuan Jumlah harga 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Satin Bridal 

Kain Kaos 

Kain Brokat Motif 

Kain Asahi 

Heissel 

Kerangka Lampion 

Pita 

Benang Bordir 

Benang Jahit 

Retleting Jepang YKK 

Kom 

Balen 

Payet Jepang 

Rangkaian Lampu Flip 

– flop  

Bola  

Sepatu 

Anting  

Gelang  

Hak Kait Kecil 

Mata Ayam 

Tali Sengkelit 

Renda emas 

 

2 m 

1 m 

1 m 

1 ½ m 

¾ m 

- 

2 gulung 

2 buah 

4 buah 

1 buah 

 

1 pasang 

3 m 

- 

- 

 

1 buah 

1 pasang 

1 pasang 

1 buah 

1 bungkus 

- 

5 m 

1 m 

Rp  75.000,- 

Rp  45.000,- 

Rp  70.000,- 

Rp    6.500,- 

Rp  12.500,- 

Rp  30.000,- 

Rp    1.500,- 

Rp    9.000,- 

Rp    1.000,- 

Rp    6.500,- 

 

Rp    3.100,- 

Rp    2.000,- 

Rp  25.000,- 

Rp  53.000,- 

 

Rp    4.500,- 

Rp200.000,- 

Rp  30.000,- 

Rp  35.000,- 

Rp    1.500,- 

Rp  15.000,- 

Rp    1.500,- 

Rp    5.500,- 

Rp 150.000,- 

Rp   45.000,- 

Rp   70.000,- 

Rp     9.750,- 

Rp     9.375,- 

Rp   30.000,- 

Rp     3.000,- 

Rp   18.000,- 

Rp     4.000,- 

Rp     6.500,- 

 

Rp     3.100,- 

Rp     6.000,- 

Rp   25.000,- 

Rp   53.000,- 

 

Rp     4.500,- 

Rp 200.000,- 

Rp   30.000,- 

Rp   35.000,- 

Rp     1.500,- 

Rp   15.000,- 

Rp     7.500,- 

Rp     5.500,- 

TOTAL Rp731.725,- 

Tabel 2.2 Rancangan Harga 
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Menentukan harga pokok penjualan : 

Menentuan harga pokok penjualan dihitung dari besarnya pengeluaran 

yang diperlukan dalam proses pembuatan busana. Cara menghitung harga pokok 

penjualan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

No. Sumber biaya Jumlah biaya Harga total 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Biaya Produksi Langsung 

Biaya Produksi Tak Langsung 

a. Ongkos Jahit 

b. Ongkos Payet 

c. Ongkos Transport 

Biaya Penyusutan 

a. Penyusutan Alat 

b. Penyusutan Listrik 

 

Rp 731.725,- 

 

Rp 300.000,- 

Rp   75.000,- 

Rp   20.000,- 

 

Rp     5.000,- 

Rp   10.000,- 

Rp  731.725,- 

 

Rp  300.000,- 

Rp    75.000,- 

Rp    20.000,- 

 

Rp      5.000,- 

Rp    10.000,- 

JUMLAH Rp1.141.725,- 

5. Laba  

10 % x Rp1.141.725,- 

 Rp   114.172,- 

Harga Pokok Penjualan Rp 1.255.897,- 

 

Tabel 2.3 Harga Pokok Penjualan 
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2.7 Membuat pola ukuran sebenarnya 

Pola yang dipilih dalam Pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion 

Dengan Hiasan Benang Bordir menggunakan pola camisol sederhana karena pas 

dibadan, walaupun cara pembuatannya lebih rumit dari sistem yang lainnya. 

Hal – hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pola dengan 

ukuran sebenarnya : 

(1) Pola besar harus sesuai dengan pola kecil skala 1 : 6. 

(2) Pecah pola harus sesuai dengan model yang dibuat. 

(3) Perhitungan dalam membuat pola besar harus teliti. 

(4) Memberikan tanda – tanda pola seperti TM, TB, tanda lipatan dan arah 

serat. 

 

2.8 Membuat Kerangka Lampion dari Kawat Kaku Diameter 

½ cm 

Setelah membuat pola dalam ukuran yang sebenarnya, tahapan yang 

dilakukan adalah membuat kerangka lampion yang terbuat dari kawat kaku 

dengan diameter ½ cm. Proses pembuatan kerangka ini cukup rumit dan 

memakan waktu lama. Penulis membutuhkan waktu 2 – 3 bulan untuk 

menyelesaikan kerangka ini. Adapun tahapan – tahapan dalam pembuatan 

kerangka lampion, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 



66 
 

  

(1) Mempersiapkan alat dan bahan 

Alat yang diperlukan : 

No. Nama Jumlah 

1. Alat mengelas 1 

2. Gunting / tang 1 

3. Metline  1 

4. Jarum tangan 1 

5. Solder  1 

6. Lem tembak / lem bakar 1 

Table 2.4 Alat yang diperlukan dalam pembuatan kerangka lampion 

Bahan yang diperlukan : 

No. Nama Jumlah 

1. Kawat kaku dengan diameter ½ cm 10 m 

2. Pita warna merah 2 gulung  

3. Kain kaos 1 m 

4. Benang jahit 1 buah 

5. Benang bordir warna emas 2 buah 

6. Renda emas  2 m 

7. Rangkaian lampu flip – flop  2 paket 

8. Kabel kecil 10 m 

9. Baterai  2 buah 

10. Tinol  3 gulung kecil 

Table 2.5 Bahan yang diperlukan dalam pembuatan kerangka lampion 
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(2) Memotong kawat sesuai dengan ukuran yang di kehendaki. Panjang 55 

cm, lingkar pinggang 66 cm, linkar bawah rok 86cm. 

 

Gambar 2.58 Proses pemotongan kawat 

Dokumen pribadi 

(3) Menyambung potongan potongan kawat tadi dengan cara mengelas. 

Karena penulis tidak mempunyai peralatan las, dalam menyambungkan 

kawat yang sudah dipotong – potong tadi menggunakan jasa las.  

                           

Gambar 2.59 Proses penyambungan besi 

Dokumen pribadi 
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(4) Setelah semua bagian kawat tersambung hingga membentuk menyerupai 

bentuk lampion, seluruh bagian kerangka lampion dililit dengan 

menggunakan pita warna merah. Hal ini bertujuan supaya kawat tidak 

berkarat, karena jika sampai berkarat akan merusak kain yang melapisinya. 

 

Gambar 2.60  Proses pembalutan kerangka dengan pita 

Dokumen pribadi 
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(5) Setelah seluruh kerangka lampion terliliti pita, jiplak seluruh bagian 

kerangka satu per satu. Penjiplakan dilakukan langsung di atas kain. Hal 

ini bertujuan untuk menghemat waktu. Kain yang digunakan adalah kain 

kaos warna merah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.61 Proses penjiplakan bagian kerangka pada kain kaos 

Dokumen pribadi 
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(6) Sambung seluruh potongan – potongan jiplakan tadi menjadi satu. 

 

 

 

Gambar 2.62  Proses menyambung bagian kerangka kain kaos 

Dokumen pribadi 
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(7) Pasang kain pembungkus lampion pada bagian luar lampion. 

 

Gambar 2.63 hasil jadi kerangka setelah tertutup kain kaos 

Dokumen pribadi 

 

(8) Untuk penyelesaian tepi dengan mengesum. Hal ini dikarenakan  tidak 

memungkinkan untuk menjahit tepi kain dengan kerangka kawat lampion. 

 

 

Gambar 2.64  Proses mengesum bagian tepi kerangka 

Dokumen pribadi 

 

(9) Setelah seluruh bagian kerangka terbungkus kain kaos, tahapan 

selanjutnya adalah memberi hiasan benang bordir warna emas pada bagian 
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luar kerangka. Hiasan itu dibuat menggunakan metode sulam tangan, tusuk 

hias yang dipakai oleh penulis adalah tusuk flanel. 

 

 

 

 

Gambar 2.65  Proses menghias  kerangka dengan benang bordir warna emas 

Dokumen pribadi 
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(10) Setelah seluruh bagian tertutupi oleh hiasan tusuk flannel, bagian dalam 

kerangka di beri hiasan juga yang berupa lampu flip – flop. Cara 

pemasangan lampu flip – flop sangat mudah, karena penulis membeli 

rangkaian lampu yang sudah paketan sehingga mempermudah dalam 

pemasangan. Penulis hanya cukup mengikuti petunjuk sesuai dengan 

gambar. 

 

 

Gambar 2.66 Rangkaian Lampu LED 

Dokumen pribadi 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

  

2.9 Meletakkan Pola Pada Bahan 

Meletakkan pola pada bahan diperlukan kejelian sehingga penggunaan 

bahan bisa sehemat mungkin. Sebelum bahan digunakan, periksa dahulu bahan 

yang akan digunakan, yaitu mengenai corak bahan dan lebar kain. Perhatikan 

arah serat lusi (panjang) dan arah serat pakan (lebar). Cara meletakkan pola 

diatas bahan yaitu :  

(1) Membentangkan kain diatas meja potong. 

(2) Memperhatikan arah serat kain yang memanjang dan melebar, jangan 

sampai terbalik. 

(3) Melipat kain yang melebar menjadi dua bagian yang panjang. 

(4) Meletakkan pola satu dengan pola lain diberi jarak untuk tambahan jahitan 

atau kampuh. 

(5) Apabila peletakan pola sudah benar, pola disemat dengan menggunakan 

jarum pentul. 

2.10  Memotong Bahan 

Hal – hal yang perlu diperhatikan saat memotong bahan adalah: 

(1) Bahan tidak boleh diangkat saat meggunting. 

(2) Meletakkan tangan kiri diatas bahan pada saat menggunting. 

(3) Mulai menggunting pola yang paling besar. 

(4) Menggunting bahan sesuai kelebihan jahitan / kampuh yang digunakan 

pada saat proses menggunting.  

(5) Pada saat menggunting, posisi kain tidak boleh diangkat. Kain diletakkan 

pada permukaan yang datar dan pada bagian pola ditekan dengan tangan 
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kiri. Cara menggunting kain yang benar yaitu tangan kiri diletakkan diatas 

bahan yang akan digunting, dan tangan kanan memegang gunting.  

(6) Menggunting dimulai dari bagian tepi. Jika kain yang akan digunting tipis 

dan mudah bergeser, tempelkan pada kain lalu semat dengan jarum pentul 

setelah itu baru digunting.  

(7) Bahan yang akan dipotong tidak boleh kusut. Periksa bagian bawahnya, 

jangan sampai ada kain atau bahan lain yang tidak perlu dipotong. Jika 

kain kusut setrika terlebih dahulu hingga licin sebelum pola ditempel.  

(8) Menggunting bahan harus berurutan, di mulai dari bahan utama, bahan 

tambahan, kemudian furing. Bahan yang sudah dipotong harus segera 

dipisahkan. Jangan diletakkan dekat kain sisa agar tidak ikut terpotong 

ketika membuat bagian-bagian kecil. 

 

2.11 Pengepresan 

Pengepresan bahan pelapis dilakukan sebelum pemberian tanda atau 

merader. Ini dilakukan agar tanda tampak diatas bahan pelapis dan untuk 

menghindari pergeseran atau penyusutan kain setelah dilakukan pengepresan. 

 

2.12 Memberi Tanda atau Merader 

Merader adalah memberi tanda jahitan pada kain atau memindahkan pola 

pada kain dengan bantuan rader dan karbon jahit. Tujuan merader adalah 

mempermudah dalam menyatukan bagian - bagian pola yang akan dijahit supaya 

benar dan tepat. Bagian-bagian yang harus diberi tanda adalah : 
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(1) Merader seluruh lembaran kain yang sudah dipotong tepat pada garis pola  

pada tengah muka dan tengah belakang. 

(2) Setelah pola diberi tanda kemudian pola dilepaskan dari bahan untuk 

selanjutnya disatukan menurut bagian – bagiannya. 

 

2.13 Menjahit 

Menjahit dalam pembuatan busana dibutuhkan ketelitian, ketrampilan, 

kesabaran yang tinggi agar menghasilkan busana yang sesuai dengan keindahan 

dan nyaman pada waktu dipakai. Dalam menjahit suatu busana yang baik, harus 

memperhatikan tata urutan yang benar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

dalam proses menjahit dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  

Adapun tata urutan proses menjahit Busana Fantasi Putri Lampion 

Dengan Hiasan Benang Bordir adalah sebagai berikut : 

(1) Menjahit / menggabungkan garis prinses kamisol bagian muka dan 

belakang (Bahan utama). 

 

Gambar 2.67 Menjahit garis prinses kamisol depan dan belakang 

(2) Menjahit / menggabungkan bagian sisi kamisol (Bahan utama). 
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Gambar 2.68 Menjahit / menggabungkan bagian sisi kamisol (Bahan utama) 

(3) Menjahit sisi rok (Bahan utama). 

 

 

Gambar 2.69 Menjahit sisi rok (Bahan Utama) 

 

(4) Menggabungkan kamisol dengan rok (Bahan utama). 

 

Gambar 2.70 Menggabungkan kamisol dengan rok (Bahan Utama) 
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(5) Memasang retsleting jepang pada bagian Tengah Belakang (TB) gaun 

(Bahan utama). 

 

Gambar 2.71 Memasang Retsleting (Bahan Utama) 

(6) Menjahit / menggabungkan garis prinses kamisol bagian muka dan 

belakang (Furing). 

 

Gambar 2.72  Menjahit garis prinses kamisol depan dan belakang (furing). 

(7) Menjahit / menggabungkan bagian sisi kamisol (Furing). 

 

Gambar 2.73 Menjahit / menggabungkan bagian sisi kamisol (furing). 

(8) Memasang dan menjahit kom pada furing kamisol. 
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Gambar 2.74 Memasang dan menjahit kom pada furing kamisol. 

(9) Menjahit sisi rok furing. 

 

 

Gambar 2.75 Menjahit sisi rok furing. 

(10) Menggabungkan furing kamisol dan rok.  

 

Gambar 2.76 Menggabungkan furing kamisol dan rok. 
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(11) Menjahit/menyatukan bahan utama dengan furing pada bagian atas 

kamisol. 

 

 

 

Gambar 2.77 Menjahit bahan utama dengan furing. 

 

(12) Membuat hiasan leher yang berupa krah shanghai. 

 

 

Gambar 2.78  Krah shanghai. 

(13) Menjahit sisi lengan balon (Bahan utama). 
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Gambar 2.79 Menjahit sisi lengan balon (Bahan utama). 

(14) Menjahit sisi lengan balon (furing). 

 

Gambar 2.80 Menjahit sisi lengan balon (Bahan furing) 

(15) Menyatukan lengan bahan utama dengan bahan furing. 

 

 

Gambar 2.81 Menyatukan lengan bahan utama dengan bahan furing. 

 



82 
 

  

(16) Membuat hiasan kepala (Topi), dengan bahan dasar bola yang di potong ½ 

bagian. 

 

2.14 Memasang payet 

Sebelum penulis uraikan tata urutan memasang payet pada Busana 

Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan Benang Bordir. Penulis akan membahas 

sedikit tentang apa kegunaan payet dan bagaimana cara merawatnya. 

Payet adalah salah satu unsur pendukung keindahan dalam hal pemilihan 

desain dan jenis bahan yang digunakan. Desain busana dengan bahan yang 

sederhana akan menjadi lebih indah jika ditambah dengan sentuhan payet 

diatasnya, sehingga akan jelas terlihat sisi gemerlap yang merupakan salah satu 

dari pendukung keindahan. Namun ternyata, payet tidak selalu identik dengan 

'menambah gemerlapnya suatu busana, payet juga berfungsi kebalikannya. Jika 

bahan dan disainnya terlalu mewah, dengan pemilihan jenis payet yang tepat 

dapat difungsikan untuk menjadikan busana yang terlalu mewah tersebut 

menjadi terlihat simpel dan elegan. 

Berdasarkan buku karangan Yossi Zulkarnaen, 2009 ada 11 jenis payet, 

diantaranya adalah : 

(1) Payet tabung 

(2) Payet batang patah 

(3) Payet piring 

(4) Payet pasir 

(5) Payet daun 
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(6) Payet batang 

(7) Payet jantung 

(8) Payet padi 

(9) Payet bunga 

(10) Payet mutiara 

(11) Payet aneka bentuk 

 

2.82 Gambar aneka jenis payet 

 

Setelah mengetahui aneka jenis payet, hendaknya kita juga mengetahui 

bagaimana cara pemeliharaan payet supaya tidak mudah rusak. Untuk alasan 

itulah penulis mencantumkan cara perawatan payet yang benar.  

Cara merawat busana berpayet ( Yossi Zulkarnaen, 2009 ) : 

(1) Pada saat dikenakan, usahakan benang atau payet tidak terkait pada benda 

lain agar tidak putus dan merusak bahan. 

(2)  Saat mencuci lakukan dengan tangan dan tidak dimasukkan dalam mesin 

cuci karena akan merusak bentuk payet, kemudian dibilas sampai bersih 

agar bahan tidak lapuk karena sisa deterjen dapat merusak bentuk payet. 
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(3) Angin-anginkan terlebih dahulu baju yang sudah dipakai jika belum dicuci 

agar payet tidak lembab. 

(4) Untuk baju pesta yang berpayet sebaiknya di dry clean agar tetap terjaga 

keindahannya 

(5) Untuk baju kebaya berbahan brokat yang dipasang payet dlam jumlah 

banyak, sebaiknya tidak digantung agar bentuknya tidak berubah. Lipat 

dan simpan dalam kantong yang terbuat dari belacu. Jika akan sering 

dipakai dan lebih memungkinkan untuk digantung, lipat bagian tangan 

kedalam, jangan biarkan menjuntai kebawah karena menarik bahan 

sehingga bentuknya berubah. 

Pada Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan Benang Bordir yang 

penulis ciptakan, penulis menggunakan payet sebagai hiasan tambahan agar 

busana tersebut terlihat lebih indah dan lebih gemerlap sesuai dengan sumber ide 

yang penulis gunakan yaitu lampion. Penulis memilih menggunakan payet jenis 

batang dan piring. Bagian busana yang penulis hiasi dengan payet yaitu bagian 

hiasan kepala, krah shanghai lepas, lengan balon lepas serta bagian dada 

camisol.  

2.15 Penyelesaian 

Teknik penyelesaian yang digunakan dalam pembuatan busana panggung 

/ busana fantasi ini melalui beberapa tahapan yaitu : 

(1) Menggunakan teknik penyelesaian kampuh buka obras sewarna bahan 

utama. 

(2) Memasang kancing kait kecil. 
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(3) Tepi bawah gaun diselesaikan dengan di obras kemudian di sum 

menggunakan tusuk flannel kecil. 

(4) Membuat trens. 

 

2.16  Pelengkap Busana  

Pelengkap busana merupakan benda-benda yang dipakai sebagai 

penambah cantik / indah suatu busana (gaun, rok, dan blus) yang dipakai 

seseorang (Hartatiati, 2003 : 40). Pelengkap busana yang digunakan dalam 

pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan Benang Bordir 

meliputi hiasan kepala ( topi ), sepatu, anting, gelang dan cincin. 

Sebelum mulai ke tahap pembuatan, sebaiknya mempersiapkan alat dan 

bahan yang digunakan dalam pembuatan pelengkap busana tersebut. 

Alat yang digunakan meliputi : 

No. Nama Gambar 

1. Tang penjepit  

 

2.83 Tang penjepit 

Dokumen Pribadi 

2. Tang pemotong  
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2.84 Tang pemotong 

Dokumen pribadi 

3. Tang penggulung  

 

2.85 tang penggulung 

Dokumen pribadi 

 Jarum tangan  

 

2.86 Jarum tangan 

Dokumen pribadi 

Table 2.6 Alat yang digunakan dalam pembuatan pelengkap busana 

Bahan yang harus disiapkan dalam pembuatan pelengkap Busana Fantasi 

Putri Lampion dengan Hiasan Benang Bordir diantaranya adalah : 

No. Nama Gambar 

1. Akrilik anting 

 

2.87 gambar akrilik anting 

Dokumen pribadi 
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2. Rantai warna merah 

 

2.88 gambar rantai warna merah 

Dokumen pribadi 

3. Rantai warna emas 

 

2.89 gambar rantai emas 

Dokumen pribadi 

4. Paku sembilan 

 

2.90 gambar paku sembilan 

Dokumen pribadi 

5. Paku tumpul 

 

2.91 gambar paku tumpul 

Dokumen pribadi 



88 
 

  

6. Ring  

 

2.92 gambar ring 

Dokumen pribadi 

7. Pengait  

 

2.93 gambar pengait 

Dokumen pribadi 

8. Mote warna merah 

 

2.94 gambar mote warna merah 

Dokumen pribadi 

9. Mote warna emas 

 

2.95 gambar mote warna emas 

Dokumen pribadi 
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10. Kelopak bunga 

 

2.96 gambar kelopak bunga 

Dokumen pribadi 

11. Payet piring 

 

2.97gambar payet piring 

Dokumen pribadi 

12. Payet batang patah 

 

2.98 gambar payet batang patah 

Dokumen pribadi 

13. Tile motif bunga 

 

2.99 gambar tile motif bunga 

Dokumen pribadi 

Table 2. 7 Bahan yang digunakan dalam pembuatan pelengkap busana 



90 
 

  

Setelah seluruh alat dan bahan disiapkan, langkah selanjutnya adalah 

proses pembuatan pelengkap Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan 

Benang Bordir.  

2.16.1 Hiasan kepala 

Hiasan kepala adalah segala sesuatu yang ada di atas kepala atau rambut 

yang berfungsi mempercantik dan sebagai hiasan. Hiasan kepala yang di pakai 

oleh penulis dalam melengkapi Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan 

Benang Bordir adalah topi ½ bola yang diberi hiasan benang bordir emas dan 

payet. 

Tertib kerja pembuatan topi : 

(1) Membelah bola menjadi 2, 

 

2.100  membelah bola menjadi 2 bagian 

Dokumen pribadi 

(2) Membungkus bola dengan kain kaos, 

 

2.101  memembungkus bola dengan kain kaos 

Dokumen pribadi 
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(3) Memberi hiasan tusuk flannel dengan benang bordir warna emas pada 

seluruh bagian topi. 

 

2.102  memberi hiasan pada topi 

Dokumen pribadi 

 

(4) Memasang motif bunga pada bagain bawah topi. Memasang payet di atas 

motif bunga. 

 

2.103  memberi hiasan pada topi 

Dokumen pribadi 

 

(5) Setelah selesai memasang payet barulah menenpelkan furing pada bagian 

dalam topi.  
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Gambar 2.104  Hiasan Kepala 

Sumber : dokumen pribadi 

2.16.2 Sepatu 

Sepatu adalah suatu jenis alas kaki (footwear) yang biasanya terdiri 

bagian - bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Pengelompokan sepatu biasanya 

dilakukan berdasarkan fungsinya, seperti sepatu resmi (pesta), sepatu santai 

(kasual), sepatu dansa, sepatu olahraga, dan sepatu kerja. Sepatu yang digunakan 

pada busana fantasi ini adalah terbuat dari bahan yang sama dengan bahan utama 

untuk busana panggung sehingga terlihat serasi. 

Model sepatu yang penulis buat untuk melengkapi Busana Fantasi Putri 

Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir adalah sepatu jenis boot, dengan hak 

setinggi 12 cm dan panjang sepatu sampai betis bagian atas (di bawah lutut).  
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Gambar 2.105  Sepatu 

Sumber : dokumen pribadi 

2.16.3 Anting 

Anting merupakan perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita pada daun 

telinga sebagai aksesoris untuk mempercantik penampilan. Anting yang dipakai 

sebagai pelengkap busana fantasi ini terbuat dari mutiara imitasi yang warnanya 

di sesuaikan dengan warna baju dan payet. 

Tertib kerja membuat anting : 

(1) Siapkan alat dan bahan, 

(2) Rangkai mote dengan rantai sesuai dengan desain yang dikehendaki. 

 

Gambar 2.106 Proses pembuatan anting 

Sumber : dokumen pribadi 
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(3) Satukan rangkaian mote dengan akrilik anting. 

 

Gambar 2.107 Anting 

Sumber : dokumen pribadi 

2.16.4 Gelang 

Gelang merupakan perhiasan yang dipakai di tangan. Gelang yang 

dipakai sebagai pelengkap busana panggung ini dibuat dari mutiara imitasi yang 

sama untuk membuat anting. 

Tertib kerja membuat gelang : 

(1) Siapkan alat dan bahan 

(2) Rangkai mote dengan menggunakan paku tumpul. 

(3) Setelah semua mote terpasang, rangkai mote merah pada rantai warna 

merah. 

(4) Sisipkan mote warna emas diantara rangkaian mote warna merah. 

(5) Pasang pengait. 

(6) Beri tambahan rantai warna emas pada ujung gelang supaya terlihat lebih 

cantik. 
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Gambar 2.108 Gelang 

Sumber : dokumen pribadi 

2.16.5 Cincin 

Cincin merupakan perhiasan yang dipakai di lingkar jari. Cincin yang 

dipakai sebagai asesoris tambahan busana panggung ini bewarna emas, yang 

selaras dengan warna benang bordir penghias lampion. 

 

 

Gambar 2.109 Cincin  

Sumber : dokumen pribadi 

 

2.17 Mengepas 

Mengepas dilakukan untuk mengetahui apakah pakaian sudah betul 

ukuran dan modelnya ketika dipakai (Wancik, 2004:112). Hal yang harus 

diperhatikan dalam pengepasan adalah letak gaun tersebut pada badan dan si 



96 
 

  

pamakai dapat bergerak secara normal dan nyaman. Mengepas pertama 

dilakukan pada waktu jahitan setengah jadi. Hal ini bertujuan apabila ada bagian 

yang kurang pas dapat dilakukan perbaikan. Mengepas kedua dilakukan pada 

waktu busana sudah selesai secara sempurna. 

 

2.18 Perawatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan 

Hiasan Benang Bordir. 

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeliharaan tekstil, di 

antaranya jenis serat yang menyusun bahan tekstil tersebut. Pemeliharaan sangat 

tergantung pada jenis serat, karena setiap jenis serat memiliki karakteristik dan 

sifat yang berda – beda. Menurut Endang Sayekti ( 1989 ) dalam bukunya 

Pemeliharaan Busana dan Lenan mengatakan “ pemeliharaan busana dan lenan 

merupakan usaha untuk memperpanjang usia pemakaian pakaian dan lenan 

sesuai dengan sifat bahannya.” 

Selain jenis serat, konstruksi kain merupakan hal yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam proses pemeliharaan tekstil. Misalnya saja kain 

yang tipis tidak tahan terhadap perlakuan fisik yang keras dibandingkan dengan 

kain yang tebal, kain rajut memiliki karakteristik yang mulur dan mengkeret 

sehingga dalam pemeliharaannya memerlukan perlakuan khusus.  

Setelah jenis serat dan konstruksi kain, hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemeliharaan tekstil adalah jenis dan jumlah kotoran yang terdapat pada bahan 

tekstil. Kain yang kotor memerlukan sabun / detergen lebih banyak serta gerakan 
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mekanis yang lebih intensif jika dibandingkan dengan kain yang tidak terlalu 

kotor. 

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam pemeliharaan 

tekstil. Faktor tersebut diantaranya kualitas air, jenis sabun / detergen, dan 

metode atau alat yang digunakan. 

Di dalam laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menguraikan tentang 

cara pemeliharaan tekstil berdasarkan klasifikasi serat kain. 

2.18.1 klasifikasi serat kain 

Material kain dibuat dari bermacam – macam serat, ada yang berasal dari 

serat alami dan ada juga yang dari serat buatan. Jenis serat kain yang umum di 

jumpai adalah katun, polyester, woll, linen dan poliamida.  

2.18.2 karakteristik serat kain 

masing – masing serat kain memiliki karakteristik yang berbeda – beda, 

antara lain tergantung dari : 

(1) kekuatan dan panjang masing – masing serat, 

(2) panjang dan diameter standar, 

(3) elastisitas dan fleksibilitas, 

(4) pori – pori serat, 

(5) daya tahan terhadap kerusakan dan disinfeksi. 

2.18.2.1 Karakteristik serat kapas 

Serat kapas sering disebut sebagai katun. Makin panjang serat kapas, 

makin putih warnanya, makin sedikit jumlah kotoran yang dikandung dan makin 

istimewa karakternya membuat serat katun makin tinggi mutunya. 
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Katun memiliki beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan untuk 

merawat busana yang berbahan dasar katun, antara lain : 

(1) Sangat elastik, 

(2) Sangat flesibel, 

(3) Berpori – pori sehingga daya serap tinggi, 

(4) Resisten terhadap bahan alkalis, 

(5) Mudah rusak oleh asam, 

(6) Suka terhadap air ( hidroskopis ), menyebabkan serat katun sulit kering dan 

memerlukan pengeringan di bawah sinar matahari langsung. 

(7) Rentan terhadap sodium hipoklorit, 

(8) Peka terhadap pertumbuhan mikro organisme / jamur. 

2.18.2.2 Karakteristik woll 

Woll termasuk jenis tekstil yang membutuhkan perhatian khusus dalam 

perawatannya. Untuk itu ada beberapa karakteristik woll yang perlu 

diperhatikan, diantaranya yaitu : 

(1) Menyerap banyak udara sehingga teksturnya lembut dan hangat saat 

dikenakan, 

(2) Permukaannya bersisik sehingga mudah mengalami penyusutan, 

(3) Daya serapnya tinggi ( 30 – 40 % ), 

(4) Nyaman dan elastik, 

(5) Peka terhadap alkalis, 

(6) Tahan terhadap asam. 

2.18.2.3 Karakteristik serat alami ( linen ) 
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Serat linen sering disebut juga sebagai serat flax. Serat ini berasal dari 

batang tanaman flax yang memiliki berbagai macam keistimewaan, terutama 

kilaunya yang tinggi sehingga terkesan mewah. Daya serap airnya cukup baik ( 

12 % MR ), namun agak sedikit kaku dan getas.( Paparan Mata Kuliah 

Pengetahuan Tekstil 1, 2002 : 12 ) 

Untuk lebih jelasnya penulis akan sedikit menjabarkan tentang sifat – 

sifat dari serat linen : 

(1) Memiliki kilau tinggi, biasanya bewarna keabu – abuan. 

(2) Mudah menyerap air ( 12 % MR), 

(3) Serat linen kurang tahan terhadap panas, warnanya akan berubah kekuning 

– kuningan dan kekuatan seratnya akan turun, 

(4) Kain linen mudah kusut dan tidak tahan tekukan, sehingga dalam 

penyimpanannya harus digulung atau digantung, untuk menghilangkan 

kusut harus disetrika dalam temperatur tinggi. Agar kekuatannya dan warna 

tetap bertahan, sebelum disetrika kain dibasahi terlebih daulu. 

(5) Kain linen sebaiknya dicuci kering ( dry cleaning ) karena tidak tahan 

terhadap sabun. Selain itu gerakan fisik pencucian dapat menyebabkan kain 

cepat rusak. 

2.18.2.4 Karakteristik serat buatan ( poliyester ) 

Poliyester pertama ditemukan oleh J.T DicksonW.R Whinfield dari 

Calico Prointers. Karakteristiknya yang baik membuat poliyester mudah 

diterima oleh masyarakat dan sampai saat ini merupakan serat paling dominan di 

seluruh dunia. ( Paparan Mata Kuliah Pengetahuan Tekstil 1, 2002 : 23 ) 
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Sifat – sifat poliyester : 

(1) Kekuatan yang tinggi membuat serat poliyester sangat awet, 

(2) Tidak mudah kusut karena memiliki daya lenting yang tinggi, 

menyebabkan poliyester sangat rapi bila dipakai yang sering disebut 

sebagai “wash wear” artinya setelah dicuci dapat langsung dipakai, tidak 

perlu disetrika, 

(3) Tahan terhadap mikroorganisme, jamur dan bakteri, 

(4) Tahan terhadap zat kimia, sehingga serat ini dapat dicuci, diputihkan, atau 

diproses kimia yang lain, 

(5) Memiliki sifat tahan lentur yang tinggi dan warna tidak mudah pudar, 

(6) Tidak mudah kotor, dan kotoran yang melekat mudah untuk dihilangkan, 

(7) Daya serap terhadap air rendah ( 0.4 % MR ), membuat serat ini kurang 

nyaman saat dipakai. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan yang 

digunakan dalam pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan 

Benang Bordir menggunakan bahan poliyester dengan nama satin bridal. Maka 

dalam merawat busana tersebut penulis menyesuaikan dengan sifat yang dimilki 

oleh serat poliyester. Supaya busana tersebut awet  dan tepat dalam merawatnya. 

Adapun cara perawatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan 

Benang Bordir adalah sebagai berikut : 

(1) Pencucian 

Pencucian Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan Benang Bordir 

hanya cukup dengan merendamnya lebih kurang 15 menit kemudian di langsung 
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dibilas ( untuk bagian kamisol, lengan, krah ), setelah di bilas langsung di jemur 

di tempat yang teduh. Karena sifat poliyester yang cepat kering meskipun tidak 

terkena sinar matahari langsung serta untuk menjaga supaya warnanya tidak 

mudah pudar. 

Untuk kerangka lampion cukup dibersihkan dengan menggunakan vacum 

cleaner ( penyedot debu ). Hal ini dikarenakan kerangka lampion tidak 

memungkinkan untuk dicuci. Karena jika mengalami proses pencucian kerangka 

lampion dapat rusak terutama pada hiasan lampu di dalamnya. 

(2) Pengeringan 

Seperti yang sudah di jelaskan pada poin 1, bahwa pengeringan busana 

fantasi ini tidak perlu menggunakan mesin pengering. Cukup langsung di 

gantung apabila selesai dibilas dan dalam penjemurannya cukup di letakkan di 

tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. 

(3) Perbaikan 

Proses ini merupakan proses memperbaiki apabila ada beberapa bagian  

busana yang rusak setelah mengalami proses pencucian dan pengeringan.  

(4) Penyetrikaan 

Dalam penyetrikaan busana fantasi ini di anjurkan menggunakan panas 

sedang, mengingat sifat poliyester yang tidak mudah kusut serta tidak tahan 

terhadap penyetrikaan yang terlalu panas. 

(5) Penyimpanan 

Dalam menyimpan busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan Benang 

Bordir harus sangat berhati – hati. Untuk bagian dress disimpan di dalam 
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kantong jas dengan cara di gantung. Sedangkan untuk kerangka lampionnya 

sebaiknya di letakkan di dalam almari kaca. Hal ini bertujuan supaya kerangka 

lampion tidak terkena debu serta tidak banyak dipegang oleh orang yang 

melihat, karena jika banyak tangan yang memegang kerangka lampion tingkat 

kerusakannya akan semakin tinggi. 

 

2.19 Hasil Dan Pembahasan 

2.19.1 Hasil  

Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir terdiri dari 

2 bagian yaitu gaun short dress yang berbentuk kamisol pada bagian dalam dan 

kerangka lampion yang dipakai di luar gaun. Hiasan yang digunakan benang 

bordir warna emas dan payet. Pola yang digunakan untuk pembuatan busana 

fantasi ini adalah pola kamisol sederhana sistem alwin. Pola kamisol tidak tepat 

pada puncak dada, sehingga garis princes harus digeser agar melewati garis 

dada, selain kelemahan ada juga kelebihan pola tersebut yaitu hasil jadi pas 

dengan badan. 

Teknik menjahit Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang 

Bordir menggunakan sistem tailoring yaitu menjahit busana dengan furing penuh 

sehingga bagian dalam dan luar busana sama – sama rapi. Penyelesaian busana 

fantasi ini dikerjakan dengan menggunakan kampuh buka, untuk merapikan 

tirasnya dengan cara di obras menggunakan benang yang sewarna dengan kain. 

Pembuatan kerangka lampion dengan menggunakan bahan besi yang ringan, 

untuk menyatukannya dengan cara di las. Setelah terbentuk kerangka lampion, 
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kerangka tersebut dibalut dengan menggunakan pita warna merah, lalu 

menjiplak tiap – tiap bagian kerangka di atas kain kaos yang nantinya akan 

digunakan untuk membungkus kerangka tersebut. Bagian luar kerangka lampion 

dihiasi dengan benang bordir warna emas sedangkan bagian dalam dihiasi 

dengan lampu flip – flop. 

Busana pelengkap Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang 

bordir terdiri dari topi sebagai hiasan kepala, kerah shanghai lepas yang diberi 

payet sebagai hiasan pada leher, lengan balon lepas sebagai hiasan pada lengan, 

asesoris yaitu anting, gelang dan cincin, serta sepatu boots. 

Busana Fantasi ini selain dapat dikenakan oleh perempuan, juga dapat 

dikenakan oleh kaum pria. Khususnya untuk bagian kerangka lampionnya. 

2.19.2 Pembahasan  

Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir yang telah 

dikerjakan dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.19.2.1 Desain  

Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir terdiri dari 

2 bagian yaitu gaun short dress yang berbentuk kamisol pada bagian atas dan 

kerangka lampion yang dipakai di luar gaun.  

2.19.2.2 Pola 

Pola yang digunakan  dalam pembuatan busana panggung adalah dengan 

pola dasar kamisol sederhana sistem alwin dan pola rok  sistem praktis. Pola 

kamisol tidak tepat pada puncak dada, sehingga garis princes harus digeser agar 
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melewati garis dada, sedangkan kelebihan pola kamisol sistem alwin  yaitu hasil 

jadi pas dengan badan. 

2.19.2.3 Bahan  

Bahan utama yang digunakan untuk Busana Fantasi Putri Lampion 

Dengan Hiasan Benang Bordir adalah satin bridal dengan warna merah dan kain 

kaos. Lining ( Furing ) menggunakan bahan asahi sedangkan untuk interlining ( 

bahan pelapis ) menggunakan heissel. 

2.19.2.4 Teknik menjahit 

2.19.2.4.1 Kamisol 

Teknik jahit kamisol menggunakan sistem tailoring yaitu bagian bahan 

utama dan furing menggunakan kampuh buka, kemudian manyatukan bahan 

utama dan furing dengan menjahit pada bagian atas kamisol. Sehingga hasil jadi 

antara bagian baik dan buruk sama-sama rapi ( kampuh tidak terlihat ). 

2.19.2.4.2 Rok  

Teknik jahit yang digunakan dalam pembuatan rok menggunakan 

kampuh buka obras. 

2.19.2.5 Mengepas  

Setelah dilakukan pasen pertama agak sedikit sempit pada bagian lingkar 

badan sampai pinggang dan sambungan antara rok dan kamisol masih terlihat 

pada waktu lampion dipakai. 

Pasen kedua setelah diperbaiki gaun tidak longgar juga tidak sempit (pas 

badan ), sambungan antara pinggang dan kamisol diturunkan sedikit dan diberi 
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hak kait kecil pada bagian pinggang lampion sehingga pada pasen kedua 

sambungan tersebut tidak terlihat. 

2.19.2.6 Kendala atau  Keterbatasan 

Kendala atau keterbatasan dalam pembuatan Busana Fantasi Putri 

Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir  adalah sebagai berikut: 

(1) Saat proses pembuatan kerangka lampion susah dalam mencari bahan baku 

yang pas ( tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan ) dan tidak sekali jadi 

karena ada sedikit kesalahan teknis dalam pembuatan yang pertama 

sehingga harus mengulang kembali. 

(2) Membutuhkan ketelitian dan kesabaran pada waktu menghias lampion 

dengan benang bordir. Hal ini dikarenakan benang bordir mudah sekali 

putus dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikannya. 

(3) Susah pada waktu membuat lubang mata ayam karena bahan kaos tidak 

dapat dilubangi sehingga penulis harus menyambung dengan lidah yang 

terbuat dari bahan utama. 

(4) Terdapat sisa atau kelonggaran pada bagian pinggang pada waktu lampion 

dikenakan. Hal ini diakibatkan bentuk pinggang lampion tertalu bulat dan 

kaku sedangkan bentuk pinggang pemakai oval sehingga tidak bisa pas 

badan. 

(5) Lampu flip – flop tidak terlalu kelihatan pada waktu siang hari. 

(6) Pemakai Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 

tidak dapat duduk pada waktu mengenakan baju tersebut, sehingga mau 

tidak mau harus berdiri.  
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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan  

Proses pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang 

Bordir dapat disimpulkan sebagai berikut : 

3.1.1 Desain  

Desain Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir ini 

memiliki kesan yang anggun namun energik. Bagian atas gaun berupa kamisol, 

bagian bawah berupa rok dengan bentuk lampion. Bagian lengan berupa lengan 

balon lepas, yang di taburi payet warna emas. Menggunakan kerah shanghai 

lepas yang diberi hiasan payet warna emas, selain sebagai kerah dapat berfungsi 

juga sebagai asesoris pengganti kalung. Bagian kepala menggunakan asesoris 

berupa topi berbentuk ½ bola yang diberi hiasan tusuk flannel dengan benang 

bordir warna emas, ini serasi dengan hiasan pada bagian luar  rok lampion. 

Sepatu yang digunakan berupa sepatu boot yang panjangnya hingga betis. 

3.1.2 Proses Pembuatan 

Pola dasar yang digunakan dalam pembuatan Busana Fantasi Putri 

Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir adalah pola kamisol sederhana sistem 

alwin yang kemudian diubah sesuai dengan desain. Teknik menjahit dalam 

pembuatan busana fantasi ini menggunakan teknik tailoring. Proses pembuatan 

meliputi, menggambar desain, mengambil ukuran, membuat pola kecil, 
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merancang bahan dan harga, membuat pola besar, meletakkan pola pada kain, 

memotong bahan, menjahit, passen pertama, memperbaiki hasil pasen pertama, 

pasen kedua, pemasangan payet, penyelesaian keseluruhan, dan pasen akhir. 

3.1.3 Produk Yang Dihasilkan 

Hasil pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang 

Bordir memiliki hasil yang cukup bagus. Harga jualnya cukup mahal, hal ini 

dikarenakan proses pembuatannya yang rumit dan membutuhkan waktu yang 

relatif lama selain itu bahan dasar yang digunakan adalah bahan yang memiliki 

kualitas yang bagus. Kombinasi warna yang dipilih cukup serasi, warna tersebut 

dipilih karena telah disesuaikan dengan warna asli lampion yaitu merah dengan 

hiasan warna emas. Dengan dibuatnya busana fantasi ini diharapkan dapat 

memberi ide kepada para desainer ataupun pembaca dalam menciptakan busana 

fantasi. 
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3.2 Saran 

(1) Desain busana fantasi dapat diciptakan dengan sumber ide apapun, 

terutama dari benda yang ada disekitar kita yang kemudian dikembangkan 

sesuai dengan kreatifitas masing – masing individu. 

(2) Dalam pembuatan busana fantasi sebaiknya jangan menghilangkan bentuk 

asli dari sumber ide. 

(3) Dalam pembuatan busana fantasi harus disesuaikan bahan dan warnanya, 

alangkah bagusnya jika diambil dari warna asli sumber ide busana fantasi 

tersebut. 

(4) Pemeliharaan dan perawatan busana fantasi menggunakan mesin khusus 

pencucian kering ( dry cleaning ) supaya tidak merusak kain, payet dan 

bentuk dari busana itu sendiri. 

(5)  Cara penyimpanan busana panggung yaitu dimasukkan kedalam kantong 

penyimpanan agar tidak terkena debu kemudian di simpan di dalam almari 

kaca.  

(6) Penyetrikaan dilakukan pada bagian tertentu dengan dilapisi kain secara 

hati – hati dengan panas yang sesuai dengan jenis bahan. 
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Lampiran 1 

 

Contoh Bahan yang digunakan dalam pembuatan Busana Fantasi Putri Lampion 

Dengan Hiasan Benang Bordir. 

 

Bahan Utama 

 

          
 

Kain satin bridal     Kain kaos 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kain satin biasa 
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Lampiran 2 
 

Bahan Pelengkap 
 
 

 
 

Kain asahi 
 

 
 

Motif  Kain Brokat 
       

                            
   
                Ballen        Kom   Pita  
 

                    
        
         Retsleting jepang Benang bordir 
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Lampiran 3 
 

Contoh payet yang digunakan sebagai hiasan Busana Fantasi Putri Lampion 

Dengan Hiasan Benang Bordir. 

 
 
 

 
 

Payet piring ( jepang ) 
 

 
 

Payet batang ( jepang ) 
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Lampiran 4 
 
 
 
 
 

  
 

Gambar Hiasan Kepala  
Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 
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Lampiran 5 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar Anting  
Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 
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Lampiran 6 
 
 
 

 

 
 
 
 

Gambar Gelang  
Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 
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Lampiran 7 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar Cincin  
Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 
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Lampiran 8 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar Sepatu  
Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 
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Lampiran 9 

 

Foto Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 

Tampak Muka 
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Foto Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 

Tampak Samping 
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Foto Busana Fantasi Putri Lampion Dengan Hiasan Benang Bordir 

Tampak Belakang 
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Foto Busana Pelengkap Setelah di kenakan 

 

           Hiasan Kepala       Hiasan Leher 

                                       
             Anting               Gelang dan cincin    

                  
 

Sepatu  

             



cxxiii 
 

 

Lampiran 10 
 

Foto Busana Fantasi Putri Lampion dengan Hiasan Benang Bordir 

Setelah Tugas Akhir di uji 

 

 

Tampak Depan 

 

 

 

 



cxxiv 
 

 

 

Tampak samping kiri 

 

 

 

 

 

 



cxxv 
 

 

 

Tampak samping kanan 

 

 

 

 

 

 



cxxvi 
 

 

 

Tampak belakan 


