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ABSTRAK 

 

Dewasa ini istilah ‘Modest Wear’ sering terdengar dan popularitasnya 

kian meningkat. Modest fashion itu sendiri memiliki definisi cara berpakaian yang 

sopan dan tidak provokatif.  

Berpakaian modest tidak semata-mata hanya untuk menerapkan ajaran 

dari suatu keagamaan saja. Bagi sebagian wanita, modest merupakan cara mereka 

berpakaian secara sopan yang disesuaikan dengan umur, pekerjaan, serta tempat 

tinggalnya. 

Pembuatan busana Modest Wear  juga melewati berbagai macam tahap, 

terutama pada tahap pembuatan dan pengembangan desain busana itu sendiri yang 

meliputi aspek aspek atau macam proses terutama dalam desain dan perancangan 

konsep busana. Hal inilah yang terkadang tidak dimengerti orang awam. 

 

Kata Kunci: Desain, Modest Wear, Proses desain, Sketch. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini istilah ‘Modest Wear’ sering terdengar dan popularitasnya kian 

meningkat. Modest fashion itu sendiri memiliki definisi cara berpakaian yang sopan 

dan tidak provokatif. Berpakaian modest tidak semata-mata hanya untuk 

menerapkan ajaran dari suatu keagamaan saja. Bagi sebagian wanita, modest 

merupakan cara mereka berpakaian secara sopan yang disesuaikan dengan umur, 

pekerjaan, serta tempat tinggalnya (Lewis, 2011). 

Banyaknya perusahaan modest fashion mulai memiliki banyak peminat 

salah satunya yaitu PT. DIVA MAKMUR PERKASA yang berdiri sejak 20 

Nopember 2013 dengan latar belakang FASHION DESAIN dan bergerak disegala 

jenis Butique serta Desain Moelim Wear Etnik Nusantara berbagai model kekinian 

(Modern).  

Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim modeset wear yang di 

produksi PT. DIVA MAKMUR PERKASA membuat desain busana yang lebih 

tertutup namun tidak hanya menjual busana dengan pasangan hijab, busana yang di 

produksi dapat digunakan tanpa menggunakan hijab tanpa menghilangkan nilai 

sopan dan tertutup yang dimiliki Modest Wear pada umumnya. Sehingga dapat 

bersaing dalam pasar-pasar. Bagi sebagian wanita, modest merupakan cara mereka 

berpakaian secara sopan yang disesuaikan dengan umur, pekerjaan, serta tempat 

tinggalnya (Lewis, 2011). 
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Pembuatan Modest Wear  juga melewati berbagai macam tahap, terutama 

pada tahap pembuatan dan pengembangan desain busana itu sendiri yang meliputi 

aspek aspek atau macam proses terutama dalam desain dan perancangan konsep 

busana. Hal inilah yang terkadan tidak dimengerti orang awam. 

Dalam laporan kali ini, PT. DIVA MAKMUR PERKASA menjadi salah 

satu pilihan untuk melakukan Kerja Praktik, karena dengan melakukan kerja praktik 

diperusahaan ini dapat mengetahui dan belajar bagaimana disiplin bekerja dan 

bekerja secara tim. Kerja Praktik ini juga diharap dapat mengembangkan sebuah 

kreatifitas dan belajar dalam kemandirian mental di dunia kerja. 

Lingkup yang akan diterima dari adanya kerja praktik ini adalah 

bagaimana dapat membuat sebuah perancangan Desain Modest Wear mulai dari 

rencana sampai terbentuknya sebuah  desain dan busana. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahannya, yaitu bagaimana untuk dapat merancang dan membuat sebuah 

rancangan Desain Modest Wear mulai dari konsep sampai terbentuknya sebuah  

desain dan busana. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam kerja praktek ini adalah 

membuat Desain Modest Wear mulai dari perencanaan atau pembuatan konsep 

sampai terbentuknya sebuah Desain dan busana. 
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1.4 Tujuan  

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dari 

kerja praktik ini, yaitu dapat merancang sebuah Desain busana Modest Wear yang 

mengikuti perkembangan jaman sesuai konsep yang di rencanakan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari kerja praktik ini sangat banyak, manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut : 

A. Manfaat pribadi 

1. Mengetahui proses dan tahapan membuat Desain Modest Wear 

2. Menambah pengalaman pekerjaan dibidang produksi khususnya Desain Modest 

Wear 

3. Mengerti tahapan-tahapan dan proses yang dilalui untuk megembangkan sebuah 

desain 

4. Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dalam proses 

perkuliahan dengan kerja di lapangan di PT. DIVA MAKMUR PERKASA 

5. Membentuk sikap kerja professional, kritis serta disiplin 

6. Menambah wawasan dalam dunia kerja 

 

B. Manfaat bagi perusahaan 

1. Mempererat hubungan industri dengan perguruan tinggi 

2. Instasi/Perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang 

melakukan Kerja Praktik 

3. Memudahkan Instasi/Perusahaan untuk mencari tenaga kerja di bidang produk 
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C. Manfaat bagi Akademik 

1. Mengaplikasikan keilmuan produk pada pembuatan desain Desain busana 

Modest Wear 

2. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan akademik 

ditengah-tengah dunia kerja. 

3. Perguruan tinggi akan lebih dikenal di dunia industry karena akan kualitas kerja 

dan kualitas keprofesionalannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Instasi Kerja Praktik 

Nama Instasi  : PT. DIVA MAKMUR PERKASA 

Alamat   : Jalan Delta Raya Utara 67, Ngingas. 

  Waru – Sidoarjo. 61256 

Jawa Timur – Indonesia 

 

Telp/Fax  : (+6231) 8552492 – 93 / (+6231) 8556003 

Email   : arindarinz@gmail.com 

 

 

Gambar 2. 1 Butik Arinz PT. DIVA MAKMUR PERKASA 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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2.2 Sejarah Singkat PT. DIVA MAKMUR PERKASA 

PT. DIVA MAKMUR PERKASA, berdiri tahun 2013 adalah perusahaan 

yang sejak awal mulanya bergerak di FASHION DESAIN, dimana sejak tahun itu 

perusahaan tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing yang bertahan  

hingga saat ini.  

Dalam perjalanan usaha, dimulai pada tahun 2013,  perusahaan meningkatkan 

kapasitas serta membuat Model model Desain tersendiri yang berbeda dengan yang 

ada pasar, dari sanalah kami bisa menembus kompotetor. Dimulai pada tahun 2017, 

perusahaan semakin meningkatkan jangkauan aktivitasnya, di bidang yang sama 

yaitu berencana memiliki Pabrikan GARMENT INDUSTRY dengan menjadi 

perusahaan yang resmi beroperasi di lingkup pakaian total. 

2.3 Visi dan Misi PT. DIVA MAKMUR PERKASA 

A. Visi 

PT. DIVA MAKMUR PERKASA sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang garment dan FASHION DESAIN yang inovatif, bertekad untuk berkembang 

menjadi besar, dengan sumber daya yang handal, kinerja terpadu dan terkendali 

mengutamakan “MUTU”. 

B. Misi 

1. Berkesinambungan dalam pencapaian mutu dan professional. 

2. Menciptakan, mengembangkan SDM yang kompetitif, mandiri dan 

berdaya guna tinggi.  

3. Pencapaian hasil demi kepuasan pelanggan yang mengutamakan 

keselamatan kerja dan aspek lingkungan. 



7 
 

 
 

4. Selalu berinovasi dalam segala aspek dan melihat kedepan dengan 

wawasanmaju dan progresif. 

2.4 Informasi Perusahaan 

Dalam menjalankan Prinsip Good Corporate Governance , Perusahaan 

menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam 

organisasi, termasuk perilaku individu. 

Perusahaan telah melakukan sosialisasi atas Etika Bisnis dan Etika Kerja 

Kode untuk seluruh karyawan serta menerapkannya dengan penuh kesungguhan 

serta berupaya penuh dalam tanggung jawab sosial untuk mengembangkan 

keharmonisan, dalam hubungannya dengan masyarakat dimanapun perusahaan 

menjalankan aktivitasnya, termasuk pula meningkatkan potensi SDM setempat 

untuk dapat berkarya bersama perusahaan.  

PT. DIVA MAKMUR PERKASA beralamatkan Jalan Delta Raya Utara 67, 

Ngingas. Waru – Sidoarjo. 61256 Jawa Timur – Indonesia ini dipimpin oleh  Ibu 

Arinda Yudhar. N. SIP.MM sebagi Presiden Direktur. 

 

 
Gambar 2. 2 Logo PT. DIVA MAKMUR PERKASA 

Sumber : Data Pribadi 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam Bab III, Tinjauan pustaka, penulis akan menerangkan secara detail 

penjelasan-penjelasan beserta sumber-sumber teoritis yang berkaitan dengan 

Pengembangan Desain Modest Wear di PT . DIVA MAKMUR PERKASA. 

 

3.1  Definisi Desain 

 Pada umumnya desain merupakan sebuah rancangan, rencana atau sebuah 

gagasan.  “Desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata 

hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah 

satu manifestasi kebudayaan yang berwujud, desain adalah produk dari nilai-nilai 

yang berlaku pada kurun waktu tertentu.” (Sachari dan Sunarya, 2001) 

Pada dasarnya terdapat banyak pengertian tentang desain. Pengertian lain 

tentang desain adalah bahwa  “Desain merupakan suatu proses kreatif dalam 

memecahkan suatu permasalahan dalam hal yang menyangkut perancangan suatu 

objek yang bersifat fungsional atau estetis. Yang pada prinsipnya melihat aspek 

teknis, fungsi, material, tanpa melepaskan unsur warna, garis, tekstur, 

keseimbangan komposisi, dan bentuk” (Beta, 2008) 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa desain 

adalah sebuah proses perancangan dari sebuah ide gagasan/permasalahan yang 

menyangkut benda cipta dengan berdasarkan pada aspek teknis, fungsi dan 

material. 
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Prinsip Desain Prinsip perngorganisasian dalam desain disebut dengan   

penyusunan atau komposisi dari unsur-unsur estetikbahwa “dalam karya seni 

hendaknya  memperhatikan  pertimbangan komposisi yang terdiri dari: harmoni, 

kontras, unity, balance, simplicity, aksentuasi, dan proporsi”. (Agus Sachari, 2004) 

3.2 Definisi Fashion 

Secara etimologi, fashion berasal dari Bahasa Latin “factio”, yang berarti 

“melakukan”. Dalam perkembangannya, kata yang berasal dari Bahasa Latin 

tersebut diserap kedalam Bahasa Inggris menjadi “fashion” yang kemudian secara 

sederhana diartikan sebagai gaya pakaian yang populer dalam suatu budaya. 

Definisi fashion menurut “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 

English” adalah “prevailing custom; that which is considered must to be admired 

and imitated during a period at a place.” Kalimat ini memiliki arti, kebiasaan umum; 

yang mana dipertimbangkan untuk dikagumi dan diikuti selama kurun waktu 

tertentu dan pada tempat tertentu.  

Menurut Cambridge Dictionary fashion memiliki arti “style that is popular 

at a particular time, especially in clothes, hair, make-up, etc.” kalimat tersebut 

memiliki arti gaya yang populer pada waktu tertentu, terutama pada busana, gaya 

rambut, make-up, dll. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fashion memiliki 

pengertian ragam cara atau bentuk (gaya busana, potongan rambut, corak, dan 

sebagainya) terbaru dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, fashion dapat 

berganti dan berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu.      

Studi mengenai fashion bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga makna dan 

peran pakaian dalam tindakan sosial. Fashion dapat diartikan sebagai kulit sosial 

yang membawa pesan dan gaya hidup suatu komunitas tertentu bahkan suatu bagian 
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dari kehidupan sosial dan pada perinsipnya fashion tidak terpisahkan dari faktor 

selera masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya tertentu. 

1. Style  

menurut “Cambridge Dictionary” adalah “a way of doing something, 

especially one that is typical of a person, group of people, place or period.” Kalimat 

tersebut memiliki arti sebuah cara untuk melakukan sesuatu, terutama yang disukai 

dan menjadi khas seseorang, sekelompok orang, tempat atau periode.    

a. Gothic   

Gaya Gothic ini terlihat gelap, serba hitam, misterius dan antik. Style ini 

sering diadaptasi dari punk fashion, metal fashion, emo fashion dan Victorian. 

Pengguna gaya ini seringkali menggunakan make-up berwarna hitam, tebal dan 

gelap seperti pada lipstick, eye liner dan eye shadow, bahkan terkadang 

menggunakan warna yang pucat agar terlihat seperti boneka porselen (Hephaestus 

Book, 2011: 8).  

b. Neo-Gothic    

Neo-gothic bukan merupakan gaya baru, tetapi merupakan kelahiran 

kembali gaya gothic pada tahun 1800. Perbedaanya, Neo-gothic mempelajari 

prinsip-prinsip dasar gothic, baru menggunakannya. Neo-gothic berkaitan erat 

dengan gaya klasik dan gaya gothic di Jerman dan Prancis (Waters, 

https://www.architecture.com).  
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c. Modern 

Gaya desain yang berfokus pada minimalisme, penggunaan bahan metal, 

warnawarna netral, garis desain yang rapih dan bahan yang ramah lingkungan 

(Asaff, http://interiorDesain.lovetoknow.com). 

 

2. Trend    

Menurut “Cambridge Dictionary”, trend adalah “a general development or 

change in a situation or in the way that people are behaving.” Arti dari kalimat 

tersebut adalah suatu pengembangan umum atau perubahan situasi atau cara 

berperilaku seseorang. Penulis menggunakan buku panduan “Trend Forecasting 

2016/2017 Résistance” yang dibagi menjadi empat tema besar, yaitu Biopop, 

Humane, Colony dan Refugium 

 

3.3 Pengertian Busana 

 Kata ”busana” diambil dari bahasa Sansekerta ” bhusana”. Namundalam 

bahasa Indonesia terjadi penggeseran arti ”busana” menjadi”padanan pakaian”. 

Meskipun demikian pengertian busana dan pakaianmerupakan dua hal yang 

berbeda. Busana merupakan segala sesuatuyang kita pakai mulai dari ujung rambut 

sampai ke ujung kaki (Ernawati, 2008) 

Busana ini mencakup busana pokok, pelengkap (milineris dan aksesories) 

dan tatariasnya. Sedangkan pakaian merupakan bagian dari busana yang tergolong 

pada busana pokok. Jadi pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk 

menutupi bagian-bagian tubuh. Busana yang dipakai dapat mencerminkan 

kepribadian dan status sosial si pemakai. Selain itu busana yang dipakai juga dapat 
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menyampaikan pesan atau image kepada orang yang melihat. Untuk itu dalam 

berbusana banyak hal yang perlu diperhatikan dan pertimbangkan sehingga 

diperoleh busana yang serasi, indah dan menarik (Ernawati, 2008) 

1. Hakikat dan Kajian Desain Busana 

 

Dalam mendesain busana, para perancang (Desainer) memerlukan 

pengetahuan, ide, pemikiran yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan busana 

berupa gambar. Manusia dalam kaitan sebagai perancang atau desainer busana ini 

juga akan memerlukan peralatan untuk menggambar rancangan busana tersebut. 

Sifat  dan  kemampuan  manusia  ini  yang  menurut Prof.Drs.Harsojo (1977 : 116), 

antara lain sebagai homo sapiens (makhluk biologis yang dapat berpikir), dan homo 

faber (makhluk yang pandai membuat alat dan mempergunakannya). Dengan 

demikian bahwa manusia pada hakikatnya dapat berpikir, yang dari hasil pemikiran 

dan keterampilannya dapat dituangkan dalam bentuk rancangan berupa gambar 

model busana. (Harsojo, 1977) 

Dari hasil rancangan ini akan  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  busana  

yang  dapat  dipergunakan oleh orang yang menyenanginya, menginginkannya atau 

membutuhkannya. Berbicara desain busana dapat ditampilkan dalam bentuk desain 

sketsa, sketsa produksi,  penyajian  gambar,  dan  desain  ilustrasi  busana.  Apabila   

akan menuangkan ide model busana secara langsung tanpa anatomi tubuh, maka 

ditampilkan dalam bentuk desain sketsa.  

Untuk desain yang akan langsung diproduksi dapat dipergunakan sketsa 

produksi yang akan menampilkan gambar model busana lengkap dengan anatomi 

tubuh, dan menampilkan model bagian muka dan bagian belakangnya. Penyajian 
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gambar diperlukan sebagai koleksi di usaha garment. Penyajian gambar model 

busana dapat digambar lengkap dengan proporsi tubuh, dapat pula tidak, dengan 

penyajian gambar lengkap yang terdiri model bagian muka, belakang diberi warna 

atau corak sesuai bahan yang direncanakan beserta contoh bahannya.   

Pada hakekatnya desain busana  ialah  sebagai suatu desain struktur, desain 

dekoratif dan desain fungsional. Desain struktur merupakan suatu desain busana 

yang lebih memfokuskan pada susunan bentuk dan garis (siluet), sedangkan desain 

dekoratif yaitu suatu desain yang pada bagian bidangnya diperindah dengan  

berbagai  cara, (Ernawati, 2008) 

Dekorasi yang dilakukan dapat berupa garis hias, garis lipit, kerutan, 

draperi, garnituur, berbagai sulaman, bordir, quilting, patchwork, sablon, batik, 

jumputan, sedangkan desain fungsional yaitu desain busana yang berfungsi untuk 

kesempatan yang bersifat temporer  (misal :  baju  hamil),  dan yang  keberadaannya  

dapat  dipergunakan  (misal :  saku  tempel  atau  saku bobok). Desain fungsional 

dapat pula berfungsi sebagai hiasan, misalnya penempelan saku akan dapat 

berfungsi sebagai hiasan dan juga berfungsi untuk menyimpan sesuatu.   

Para perancang busana akan membuat rancangannya yang disesuaikan 

dengan trend mode yang ada di masyarakat atau justru para perancang akan 

membuat atau memperkenalkan rancangannya untuk menjadi trend mode pada 

suatu periode tertentu. (Ernawati, 2008) 

Busana/pakaian merupakan salah satu unsur teknologi seperti dikemukakan 

oleh Soerjono Soekanto,SH.,MA. (1975 : 59), yaitu unsur teknologi terdiri dari 

tujuh : (1) alat-alat produktif, (2) senjata, (3) wadah, (4) makanan dan minuman, (5) 
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pakaian dan perhiasan, (6)  tempat  berlindung  dan  perumahan,  dan  (7)  alat-alat 

transportasi.   

Untuk terealisasinya busana, antara lain diperlukan desain-desain yang 

dalam perwujudan busananya dengan memanfaatkan hasil produksi tekstil yang ada 

saat ini. Para desain busana akan termotivasi untuk mendesain busana dengan 

model yang sesuai untuk berbagai selera pada tingkat sosial ekonomi yang juga 

memanfaatkan produksi tekstil yang tersedia. 

2. Desain Sebagai Produksi  

a. Desain sebagai produksi dapat dikategorikan menjadi tiga :  

1) bersifat perasaan (sensory).  

2) bersifat tingkath laku (behavioral).  

3) bersifat campuran (baik sensory maupun behavioral).  

b. Desain Sebagai Proses   

b. Desain proses akan menerapkan unsur sensory dan behavioral,  

mempunyai langkah-langkah :  

1) Menetapkan tujuan.  

2) Mempertimbangkan pengaruh luar.  

3) Membat kriteria.  

4) Membuat rencana.  

5) Mewujudkan rencana.  

6) Mengevaluasi hasil karya.  

c. Desain Busana Sesuai Lingkungan   
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c. Desain busana sesuai lingkungan ialah rancangan busana yang  

disesuaikan lingkungan yang dapat diwujudkan untuk membangkitkan 

perasaan, yang dapat merefleksikan ide-ide yang original, yang dapat 

diterima masyarakat tertentu yang menjadi tujuan produksi.   

 

3.4 Trend Busana Muslimah 

 

1. Trend  

Pengertian trend menurut Maryati (2010:129), trend adalah suatu gerakan 

(kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang, yang diperoleh dari rata-

rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah 

bisa berkurang. Hal yang dimunculkan jika rata-rata perubahan bertambah disebut 

trend positif atau trend mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata 

perubahan berkurang disebut trend negatif atau trend yang mempunyai 

kecenderungan menurun.  

Trend adalah suatu aliran dalam dunia mode yang mengalami perubahan 

penampilan berbusana setiap setahun sekali. Trend adalah suatu gerakan 

kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata 

perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus. Pada saat kita 

berbicara mengenai trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun, 

maka salah satu hal yang termasuk di dalamnya adalah mode. Mode atau fashion 

adalah suatu kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu 

(kebiasaan yang dimaksud adalah dalam berbusana).   
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Mode akan berubah dari masa ke masa. Apabila mode baru muncul, maka 

mode yang sebelumnya dianggap kuno dan lambat laun akan ditinggalkan. Mode 

dapat berulang kembali setelah beberapa tahun. Mode baru bertitik tolak pada mode 

sebelumnya dan tampil kembali dengan variasi baru. Pada penampilan mode 

biasanya terlihat lebih dari satu garis mode, karena mode diciptakan oleh sejumlah 

perancang. Hasil dari berbagai hasil rancangan itu diperoleh garis dan warna yang 

banyak ditampilkan atau dominan. Garis serta warna itulah yang menentukan trend 

mode terbaru. Garis mode ditentukan terutama oleh bentuk dan panjang rok serta 

lengan dan detail yang menonjol, mode tidak mementingkan fungsi busana, mode 

bertujuan untuk keindahan dan bersifat komersil.  

Sebagai ciri utama mode yaitu dengan adanya perkembangan, sebab suatu 

model akan dapat dikatakan mode apabila model tersebut sedang mengalami 

perhatian masyarakat sebagai sesuatu yang sedang disenanginya dan 

dipergunakannya. Apabila laju perkembangan dari suatu model itu sudah mencapai 

puncaknya dan telah menjadi tradisi dalam masa yang tidak ada batasanya, model 

busana itu sudah tidak dapat lagi dikatakan suatu mode. Mode adalah sesuatu yang 

selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Mode selalu mempunyai tempo 

terhadap kepopulerannya. Terlebih lagi mode terhadap busana, busana merupakan 

salah satu kebutuhan pokok yang dapat dikategorikan dalam hal yang mengalami 

perubahan cepat.  
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mode memiliki sifat-sifat yang selalu melekat padanya, yaitu seperti disebutkan di 

bawah ini:  

a. Mempunyai pengaruh penampilan yang kuat, sehingga masyarakat tertarik 

kepada model-model baru yang ditampilkan, karena modelmodel yang ditampilkan 

disesuaikan dengan selera masyarakat, tingkatan sosial ekonomi masyarakat, 

tingkat umur, lingkungan/ kondisi masyarakat.  

b. Mode mempunyai sifat komersial, berarti dapat menguntungkan atau 

merugikan.  

c. Mode bukan sesuatu penemuan baru atau selalu baru, akan tetapi dengan 

dasar-dasar yang telah ada muncul kembali dengan gaya yang baru.  

d. Mode ada hubungannya dengan produksi tekstil, perlengkapan busana 

milineris dan aksesoris Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan  bahawa trend adalah suatu aliran dalam dunia mode yang mengalami 

perubahan penampilan berbusana setiap setahun sekali.Perkembangan mode 

busana di Indonesia melaju dengan sangat cepat. Perkembangan yang semakin 

menonjol itu dapat kita pahami yaitu karena perkembangan: produksi dan 

pemasaran tekstil, mesin-mesin dan alat-alat pembuat busana, kuantitas dan kualitas 

para disainer mode busana, media massa, kemampuan daya beli dari masyarakat, 

serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang busana.   
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2. Busana Muslimah  

Salah satu bentuk perintah agama Islam adalah perintah untuk mengenakan 

busana yang menutup seluruh aurat. Dari situlah akhirnya muncul apa yang disebut 

dengan istilah “Busana Muslimah”. Pada prinsipnya Islam tidak melarang umatnya 

untuk berpakaian sesuai dengan mode atau trend masa kini, asal semua itu tidak 

bertentangan dengan prinsip Islam. Menurut M. Quraish Shihab (2012:43), paling 

tidak ada 3 istilah yang dipakai yaitu: 1) Al- Libas (bentuk jamak dari kata Al-

Lubsu), yang berarti segala sesuatu yang menutup tubuh. Kata ini digunakan 

AlQur‟an untuk menunjukan pakaian lahir dan batin. 2) Ats-Tsiyab (bentuk jamak 

dari Ats-Tsaubu), yang berarti kembalinya sesuatu pada keadaan semula yaitu 

tertutup. 3) As-Sarabil yang berarti pakaian apapun jenis bahannya. Menurut 

Sitoresmi (1997:15), busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran 

Islam, dan pengguna busana muslimah tersebut mencerminkan seorang muslimah 

yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang kita pakai mulai dari kepala hingga sampai ujung kaki. 

Menurut Sitoresmi (1997:16), hal ini mencakup antara lain pertama, semua benda 

yang melekat pada badan, seperti busana, celana, sarung, dan kain panjang. Kedua, 

semua benda yang melengkapi pakaian dan berguna bagi si pemakai. Ketiga, semua 

benda yang berfungsi sebagai hiasan untuk keindahan pakaian seperti, gelang, 

cincin dan sebagainya.  

Menurut M. Quraish Shihab (2012:55), sekurang-kurangnya ada enam hal yang 

menjadi kriteria busana muslimah menurut syariat, yaitu sebagai berikut : 
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a) Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan,  

b) Hendaknya busana yang dipakai wanita muslimah menutup apa yang dibaliknya. 

Maksudnya tidak tipis menerawang sehingga warna kulitnya dapat terlihat dari luar. 

Jika tipis maka akan semakin memancing fitnah dan berarti menampakkan 

perhiasan, 

c) Modelnya tidak ketat, karena model yang ketat akan menampakkan bentuk dan 

lekuk tubuh terutama payudara, pinggang dan pinggul,  

d) Busana wanita muslimah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ada beberapa 

hadits shahih yang melaknat wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria, 

baik dalam hal pakaian maupun lainnya,  

e) Busana yang dipakai wanita tidak terdapat hiasan yang dapat menarik perhatian 

orang saat keluar rumah,  

f) Dari segi warna, tidak terlalu mencolok. Kebersihan, kerapian, dan alamiah akan 

mencerminkan kepribadian yang sebenarnya.   

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa busana 

muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pengguna busana 

muslimah tersebut mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran 

agamanya dalam tata cara berbusana dalam kesehariannya. Busana muslimah 

bukan sekedar simbol, melainkan dengan mengenakannya berarti seorang 

muslimah telah memproklamirkan keyakinan terhadap Tuhannya. Pada saat kita 

berbusana muslimah, terdapat tata cara yang sudah diatur di dalamnya.  
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Terdapat di dalam buku Trend Forecasting (2017-18:8), Indonesia 

merupakan negara multi budaya yang memiliki mayoritas umat muslimah. Ada 4 

gaya busana muslimah yang ada di Indonesia yaitu Syar’i Konvensional, Syar’i 

Modern, Modest Konvensional, dan Modest Modern. Dalam lingkup fashion, ada 

3 gaya yang berkembang secara dinamis, yaitu:  

1. Syar’i Modern menjadi lifestyle baru di Indonesia, dengan pemahaman 

pendekatan agama. Ciri dari gaya busana muslimah ini adalah tidak diperbolehkan 

membuka bagian tubuh selain muka dan telapak tangan, memakai pakaian yang 

ketat atau membentuk tubuh dan transparan.  

2. Modest Konvensional adalah gaya yang paling banyak dan sudah lama dipakai 

di Indonesia. Pendekatan yang dipakai lebih bersifat fungsional. Ciri khas dari gaya 

busana muslimah modest konvensional adalah menutup bagian tubuh selain muka, 

pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang tidak diperbolehkan pada gaya 

busana muslimah modest konvensional adalah memakai pakaian ketat.  

3. Modest Modern adalah gaya yang paling baru diadaptasi oleh Indonesia. 

Pendekatan yang dipakai adalah fashion lifestyle. Sedangkan ciri dari gaya busana 

muslimah modest modern ini adalah memakai pakaian yang sopan dengan 

menutupi bagian/sebagian kepala. Kemudian adanya sesuatu yang tidak 

diperbolehkan adalah memakai pakaian yang terlalu terbuka.  
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Sesuai perkembangan zaman, busana muslimah kali ini terlihat lebih 

modern tidak seperti dahulu. Busana muslimah saat ini tidak hanya dipakai pada 

saat pengajian atau acara keagamaan saja. Busana muslimah dapat dipakai untuk 

keperluan apa saja. Terdapat banyak model busana muslimah yang khusus dibuat 

untuk ke tempat kerja atau adapula yang khusus dibuat untuk acara-acara seperti 

pernikahan atau ke pesta. Tidak hanya bermain warna dan motif, namun juga 

dengan gaya casual seharihari sampai yang syari’i. Banyaknya model yang menarik 

memberikan pengaruh kepada keinginan wanita untuk dapat tampil cantik namun 

dengan memenuhi syariat islam.  

Busana Muslimah yang berkembang saat ini datang dalam berbagai jenis 

dan mode. Busana  yang banyak disukai, biasanya disesuaikan dengan penafsiran 

agama dan budaya tertentu. Menurut Abu Syuqqah, Abdul Halim (1999:23), 

contohnya pada wanita-wanita muslimah di negara Timur Tengah seperti Arab 

Saudi, Kwait dan Qatar lebih banyak menggunakan busana berwarna hitam dan 

dihiasi oleh aplikasi bordir berwarna. Perkembangan mode pada busana muslimah 

di Indonesia sedang tumbuh pesat. Saat ini banyak wanita muslimah Indonesia yang 

berusaha untuk menjalankan agama lebih baik, dan mereka memulainya dengan 

menggunakan hijab. Hal ini menyebabkan peminat busana syar’i di kalangan  

muslimah Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentu memaksa para desainer 

untuk menjadi lebih kreatif dalam merancang dan membuat busana muslimah.   
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Para desainer dituntut untuk membuat desain-desain busana  yang menarik 

agar tetap terlihat cantik, anggun serta sesuai ajaran agama islam saat memakainya 

. Seperti yang terdapat pada majalah Scarf, model busana muslimah untuk tahun 

2017 didominasi oleh perpaduan warna-warna yang cerah. Pada tahun sebelumnya, 

para disainer menggunakan warna-warna yang netral, namun pada tahun 2017 ini 

sudah banyak busana muslimah yang berwarna-warni sehingga membuat 

penggunanya terlihat tampak ceria. Motif-motif yang digunakan pada tahun 2017 

untuk busana muslimah modern adalah motif yang unik.  

Motif-motif unik busana muslimah saat ini sangat diminati oleh remaja 

karena memiliki kesan yang berbeda. Trend busana muslimah 2017 juga menjadi 

sajian menarik yang ditunggu pecinta fashion muslimah.  Sama dengan prediksi 

trend fashion Indonesia tahun-tahun sebelumnya, trend busana muslimah 2017 

diperkirakan akan mengangkat sentuhan perpaduan nilai-nilai kearifan lokal dan 

kemajuan teknologi modernitas. Diprediksi style modern dan bersih dalam Cutting 

dan permainan palet warna teduh seperti putih dan abu-abu akan sangat 

mendominasi trend busana muslimah 2017. 

Menurut Dian Pelangi (2014:8), Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

penduduk muslimah terbesar di dunia sangat berpotensi besar menjadi kiblat 

fashion muslimah di tahun 2020. Oleh sebab itu desain busana muslimah yang lahir 

dari para perancang busana nasional atau dalam negeri yaitu Indonesia diharapkan 

juga mampu menempati cita rasa selera pecinta fashion internasional.  
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Perubahan penampilan berbusana wanita muslim tersebut dapat dilihat dari 

gerakan kecenderungan prosentase naik atau turun busana muslimah dalam jangka 

panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya 

cukup rata atau mulus. Pada saat kita berbicara mengenai trend adalah suatu 

gerakan kecenderungan naik atau turun, maka salah satu hal yang termasuk di 

dalamnya adalah mode (Purwanto S.K., 2011:17).  

 Mode atau fashion adalah suatu kebiasaan yang diterima oleh masyarakat 

dalam kurun waktu tertentu (kebiasaan yang dimaksud adalah dalam berbusana).  

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa trend 

busana muslimah adalah suatu aliran dalam dunia mode yang mengalami perubahan 

penampilan berbusana wanita muslim yang sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap 

setahun sekali. Kebiasaan dalam berbusana wanita muslim adalah busana muslimah 

yang sesuai syariat agama. Kebiasaan berbusana muslimah pada pengguna busana 

muslimah tersebut harus sesuai dan dapat mencerminkan seorang muslimah yang 

taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Perubahan penampilan dalam 

berbusana dalam setahun sekali atau yang disebut trend, harus tetap disertai dengan 

pemahaman akan busana wanita muslimah yang baik dan benar. Para wanita 

muslimah tetap bisa menggunakan busana muslimah dengan mengikuti trend atau 

perubahan yang ada, namun tetap harus disesuaikan dengan ajaran agama Islam. 

 

 



 
 

24 
 

BAB IV 

DISKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam Bab IV ini dijelaskan bagaimana proses kerja prakik yang 

dilaksanakan di PT. DIVA MAKMUR PERKASA. Pada pelaksanaan kerja praktik 

selama 1 bulan, diberikan tugas untuk membuat Sketsa Desain Busana Modest 

Wear dengan Satu konsep yang matang. Penghimpunan data yang diperoleh yaitu 

melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Seteleh melakukan proses 

penghimpunan data maka dapat dijabarkan bagaimana proses pembuatan desain 

Modest Wear , yaitu sebagai berikut : 

1. Menentukan jenis busana (Casual/Pesta) 

2. Menentukan tema rancangan 

3. Membuat Moodboard , (Inspirasi Desain yang di dalamnya mencantumkan 

warna yang akan dipakai) 

4. Menggambar Desain (Sketch) 

5. Penentuan bahan yang sesuai 

6. Petern Making (Membuat pola) 

7. Cutting (Pemotongan bahan) 

8. Proses Menjahit 

9. Finishing dengan penambahan Creative Fabric (Payet, Beads, atau Bordir) 

10. Quality Control (Memastikan semua ukuran sesuai dan baju yang di buat sudah 

sesaui dengan Desain) 

Yang mana proses kerja tersebut akan dijabarkan secara terperinci dan detail.
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4.1 Menentukan Jenis Busana 

Menentukan jenis busana merupakan tahapan awal yang sangat penting 

untuk menciptakan sebuat desain busana baru, banyak sekali jenis busana dan 

berbagai macam pula bentuknya. Di PT. DIVA MAKMUR PERKASA jenis 

busana yang sering di kembangkan diantaranya desain dari busana pesta, casual, 

dan hijab atau Modest Wear. Jenis busana yang nantinya terpilih akan di jadikan 

patokan dasar seorang Desainer untuk membuat konsep sesuai jenis busana terpilih. 

Berikut sedikit penjelasan tentang busana pesta, casual dan Modest Wear : 

1. Busana Pesta 

Busana pesta adalah busana yang digunakan pada kesempatan pesta, dimana 

busana tersebut dibagi menurut waktunya yaitu pagi, siang, malam (Prapti Karomah 

dan Sicilia S, 1998:8-9). Menurut Enny Zuhny Khayati (1998) busana pesta malam 

adalah busana yang dipakai pada kesempatan pesta dari waktu matahari terbenam 

sampai waktu berangkat tidur, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. 

Menurut Sri Widarwati (1993:70) busana pesta adalah busana yang dibuat dari 

bahan yang bagus dan hiasan yang menarik sehingga kelihatan istimewa. 

Busana persta juga terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu sesuai jam 

penggunaan, diantaranya : 

a. Busana Pesta Pagi 

Busana pesta pagi atau pesta siang adalah busana yang dikenakan pada 

kesempatan pesta antara pukul 09.00-15.00. busana pesta ini terbuat dari 

bahan yang bersifat halus, lembut, menyerap keringat, dan tidak berkilau, 

dan pemilihan warna yang lembut. 
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Gambar 4. 1 Busana Pesta Pagi 

Sumber : www.yanyanhonipah31.blogspot.com 

 

b. Busana Pesta Sore  

 

 

Gambar 4. 2 Busana Pesta Sore 

Sumber : www.yanyanhonipah31.blogspot.com 

 

Busana pesta sore adalah busana yang dikenakan pada kesempatan 

sore menjelang malam. Pemilihan bahan sebaiknya bertekstur agak 
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lembut dengan warna bahan yang cerah atau warna yang agak gelap dan 

tidak mencolok. 

c. Busana Pesta Malam 

 

 

Gambar 4. 3 Busana Pesta Malam 

Sumber : www.yanyanhonipah31.blogspot.com 

 

Busana pesta malam adalah busana yang dikenakan pada 

kesempatan pesta malam hari. Pemilihan bahan yaitu yang bertekstur 

lebih halus dan lembut. Mode busana kelihatan mewah atau berkesan 

glamour. Warna yang digunakan lebih mencolok, baik mode ataupun 

hiasannya lebih mewah. 
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d. Busana Pesta Resmi Malam 

 

 

Gambar 4. 4 Busana Pesta malam resmi 

Sumber : Data Pribadi 

 

Busana pesta malam resmi adalah busana yang dikenakan pada saat 

resmi, mode masih sederhana, biasanya berlengan tertutup sehingga 

kelihatan rapi dan sopan tetapi tetap terlihat mewah. 

2. Busana Casual 

Istilah casual atau santai muncul pertama kali pada tahun 80-an, dimana 

“casual” itu sendiri menunjukkan kesuksesan dan kekayaan pribadi yang lahir 

bersamaan dengan diangkatnya Margaret Thatcher menjadi perdana menteri 

Inggris, sehingga banyak yang menyebut gaya ini Thatcherism. 
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Gaya casual adalah penyempurnaan gaya sportif yang menjadikannya lebih 

rapi dan trendi. Karakteristik casual memakai baju-baju dengan label kelas atas, 

contohnya Lacoste, Lois and Burberry, serta Adidas. Vest dan jaket track suit juga 

sangat digemari dan jadi khas gaya beberapa merk pakaian tersebut. Sebagai contoh 

kostum  utilitarian  merupakan konsep  pertama kali yang muncul dari perpaduan 

pakaian  kasual. 

3. Busana Modest Wear 

Konsep modesty lebih banyak dikaitkan pada penganut agama Islam, 

namun sebetulnya konsep ini juga diterapkan oleh pemeluk agama lainnya seperti 

Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu. Pokok gagasan dari penampilan bergaya 

modest dijadikan sebagai seperangkat kode etik dalam berbusana yang dilandasi 

dan disesuaikan dengan ajaran dan kepercayaan agama tersebut. 

 

Gambar 4. 5 Busana Modest Wear 

Sumber : Data Pribadi 
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Penting untuk dipahami, bahwa definisi modest fashion adalah cara 

berpakaian yang sopan dan tidak provokatif, demi menghindari dijadikannya sang 

pemakai sebagai objek perhatian seksual. Ciri khas utama dari pakem Modest Wear 

adalah busana yang menutupi sebagian besar bagian tubuh, dengan potongan yang 

mengaburkan siluet dan lekuk tubuh, terutama bagi kaum perempuan. 

Konsep modesty ini dapat dikatakan terlahir dari adanya konstruksi sosial 

yang mengatur bagaimana seseorang harus berpakaian agar dapat ‘diterima’ dalam 

suatu komunitas. Seiring dengan perkembangan jaman, mengenakan pakaian 

berpakem modest pun tak hanya menjadi suatu kewajiban maupun kebutuhan 

spiritual saja, namun telah berevolusi menjadi sebuah pilihan gaya hidup—atau 

lebih tepatnya pilihan dalam berpenampilan sehari-hari. 

 Pada kerja praktik kali ini peneliti memilih satu konsep busana yakni 

Modest Wear dengan perpaduan casual. 

4.2 Menentukan Tema Rancangan 

Dalam tahap menentukan rancangan peneliti mulai dengan memecahkan 

permasalahan yang ada hingga mendapatkan hasil desain yang akan di jadikan 

konsep utama atau tema busana itu sendiri. Gambaran konsep inilah nanti yang akan 

di kembangkan menjadi sebuah sketsa. 
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4.3 Moodboard 

Moodboard merupakan media perencanaan bagi desainer yang 

menyajikandan membahas fakta atau permasalahan yang dikaji secara deskriptif 

dalam bentuk hasil analisis visual yang dilakukan. 

Moodboard adalah suatu media, bisa berupa papan,buku,maupun katalog 

yang berisi kumpulan gambar dan penjelasan mengenai ide image yang akan 

mahasiswa wujudkan. Gambar-gambar tersebut bisa berupa tempelan- tempelan 

gambar berasal dari majalah yang disusun dan diberi penjelasan-penjelasan berupa 

warna-warna yang mendominasi, target pengguna, dan lain-lain. 

 

 

Gambar 4. 6 Moodboard busana desain 1 

Sumber : Data Pribadi 

 

Tujuan dari pembuatan Moodboard adalah untuk menentukan tujuan, arah 

dan panduan dalam membuat karya cipta, sehingga proses kreativitas yang dibuat 

tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan. Konsep Moodboard dibuat 

dengan menuangkan ide-ide atau sumber gagasan sesuai dengan tema serta tujuan 
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dari pembuatan karya tersebut. Konsep Moodboard dibuat berdasarkan tema 

pembuatan karya. 

Moodboard biasanya berisikan Tema dan Jenis Busana, Warna, Visual dan 

elemen-element lain yang diperlukan. Dalam membuat Moodboard ada beberapa 

tahapan cara agar Moodboard tertata dengan rapi, diantaranya : 

1. Tentukan tema karya desain yang akan digunakan, lalu mulailah 

mengumpulkan berbagai elemen penyusun Moodboard berupa berbagai gambar 

yang dapat menunjang terhadap tema pada Moodboard tersebut. 

2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan berupa kertas dan perlengkapan 

lainnya, guntingan gambar-gambar yang satu sama lain memiliki keterkaitan dalam 

satu tema. 

3. Memilah referensi gambar atau desain yang dirasa sesuai dengan tema dan 

konsep yang sudah dipilih. 

4. Cantumkan warna yang akan digunakan dalam desain busana dengan rinci 

seperti bagian satu dengan bagian yang berbeda warna. 

5. Buat Moodboard dari tema yang telah ditentukan, dengan cara menyusun 

elemen-elemen pembuatan Moodboard berdasarkan tema yang telah ditentukan. 
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4.4 Desain Sketch 

Desain merupakan unsur penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sebuah bentuk utama yang sudah ditentukan tema, konsep, referensi dan warnanya 

sehingga desain sketsa nantinya tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep awal yang 

sudah matang. 

Dalam hal ini peneliti yang melakukan kerja praktik di PT. DIVA 

MAKMUR PERKASA membuat beberapa referensi desain yang sesuai dengan 

tema yang dipilih yaitu Modes Wear dengan tema busana casual yang dapat 

digunakan untuk kegiatan sehari hari maupun acara yang tidak resmi, yang tidak 

lupa membantu pengguna menutup bagian tubuh laki-laki khususnya wanita. 

Adapun tahapan yang dilalui peneliti saat membuat sketsa yakni memulai dari 

membuat ; 

1. Membuat desain sesuai kreatifitas yang tidak kluar dari konsep dan tema 

utama yang sudah ditentukan. 

2. Menentukan sambungan sambungan antara jahitan satu dengan jaahitan 

lain, potongan satu dengan potongan yang lain. 

3. Potongan ini sesuai dengan ukuran badan yang umum, mulai dari bahu 

sampe kaki. 

4. Setelah sudah bisa membayangkan seperti apa pola jahitan mulailah kita 

menggambar desain baju mulai dari atas badan hingga bawah yang sesuai 

dengan tema dan konsep. 

5. Peneliti membuat beberapa desain sketsa sehingga nantinya akan dipilih 

desain yang utama. 
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Gambar 4. 7 Desain Sketsa 1 

Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar-gambar sketsa yang sudah terbentuk nantinya akan di di cek apakah 

sesuai dengan tema dan konsep yang sudah di tentukan 
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Gambar 4. 8 Desain Sketsa 2 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

Gambar 4. 9 Desain Sketsa 3 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 4. 10 Desain sketsa berwarna digital 

Sumber : Data Pribadi 

 

Setelah desain sudah terpilih mulailah kita memberikan warna pada sketsa 

hingga desain ini benar benar sempurna, kemudian akan masuk ke tahap 

selanjutnya. 
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4.1 Pemilihan Bahan 

 

Gambar 4. 11 Kain tenun tradisional 

Sumber : www.fashionbeutyart.com 

 

Pemilihan bahan merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk 

membuat sebuah busana. PT. DIVA MAKMUR PERKASA dengan brend busana 

fashion modset wearnya sering menggunakan kain tenun dan batik serta kain kain 

yang cocok untuk busana dengan konsep Modest Wear muslim, pesta maupun 

casual. Peneliti menggunakan kain batik dan tenun untuk dijadikan material utama 

pembuatan busana sesuai dengan konsep dan tema yang selalu di ambil oleh Arinz 

Desain brand dari PT. DIVA MAKMUR PERKASA yang di pimpin oleh Ibu 

arinda. 
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Gambar 4. 12 Press pola pakaian 

Sumber : Data Pribadi 

 

 Bukan hanya itu saja adapun bahan lain yang menunjang pembuatan sebuah 

busana seperti kertas tela atau kain blancu untuk membuat pola jahitan dan 

sambungan, manekin, dan bahan kai utama seperti yang sudah di jelaskan dia atas. 

 

4.5 Petern Making 

Petern Making merupakan proses membuat pola serta menggandakan pola 

dari desain sketsa yang sudah dibuat sebelumnya yang kemudian disusun kembali 

yang bertujuan untuk mengoptimalkan efesiensi penggunaan fabric.  
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Gambar 4. 13 Panggambaran pola potongan 

Sumber : Data Pribadi 

 

Setelah sudah membuat pola pola sesuai dengan desain serta ukuran yang 

sudah di buat, patern ini akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yakni tahap 

Cutting. 

Dalam penempatan pola perlu di perhatikan kesesuaian motif, dan untuk 

pengaturan penempatan pola di kain yang perlu menjadi pertimbangan adalah: 

a. Keseimbangan motif bagian kiri dan kanan baju 

b. Kesesuaian jalur supaya bisa serasi, baik ke arah vertical maupun arah  

        horizontal 

c. Keserasian motif yang berulang 

 

4.6 Cutting (Pemotongan Bahan) 

Cutting adalah proses pemotongan kain mengikuti pola yang terdapat pada 

kertas marka, atau memotong kain dengan mengikuti pola yang terdapat pada kain 
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sehingga di peroleh potongan sesuai pola ukuran garmen/pakaian yang 

direncanakan. 

 

Gambar 4. 14 Proses penempelan pola ke lembar potong 

Sumber : Data Pribadi 

 

Urutan Proses Cutting adalah sebagai berikut : 

1. Cek dan cocokan komponen pola dengan komponen pola yang terdapat pada 

kertas marka apakah komponen pola sudah lengkap atau belum. 

2. Periksa lembar kain bagian atas sampai pada lembar kain bagian bawah dengan 

posisi kertas marka. 

3. Siapkan mesin/pisau Cutting yang tajam. 

4. Pasang pisau Cutting pada kain dan di-set sesuai dengan ketebalan kain. 
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Gambar 4. 15 Potongan pola 

Sumber : Data Pribadi 

 

4.7 Proses Menjahit 

Semua potongan yang sudah terkumpul akan melalui tahap bundling atau 

proses pemberian tanda serta keterangan data yang bertujuan untuk mempermudah 

penjahit membedakan bagian potongan satu dengan potongan yang lain serta 

menyesuaikan ukuran dan pola sesuai dengan desain yang sudah ada. 

Barulah masuk pada proses menjahit, namun sebelum proses menjahit di 

kerjakan adapula alat alat yang harus di siapkan diantaranya;  

1. Mesin jahit 

2. Benang Jahit 

3. Jarum 

4. Pola 

5. Alat ukur 
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6. Alat potong (Cutter, Gunting) 

7. Penanda Kain 

8. Bross 

9. Pita 

10. Dll. 

 

Gambar 4. 16 Perlengkapan jahit 

Sumber : Data Pribadi 

 

 Kemudian Bahan yang sudah siap akan segera melalui proses jahit. Proses 

jahit ini  merupakan tahapan dimana potongan potongan mockup atau pola Cutting 

disatukan sesuai urutan dan data yang sudah tersedia. setelah semua sudah terjahit 

dengan benar akan dilakukan proses press yang berfungsi untuk mengetahui apakah 

jahitan dan sambungan sudah pas dengan badan dan ukuran yang ditentukan. 
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Gambar 4. 17 Proses penjahitan 1 

Sumber : Data Pribadi  

 

Setelah bagian dasar busana sudah tersambung roses selanjutnya yaitu 

penambahan part-part busana seperti penambahan bagian saku atau belahan belahan 

desain tambahan seperti saku ornamen dan material kancing dan sebagainya. 
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Gambar 4. 18 Proses penjahitan 2 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

4.8 Finishing  

Setelah melalui tahapan jahitan pola pola potongan kain, tahap berikunya 

yaitu finishing. Dalam tahap ini busana yang sudah sukses melalui tahapan 

sebelumnya akan di beri penambahan Creative Fabric (Payet, Beads, atau Bordir). 

Creative Fabric merupakan bagian terpenting sebuah busana dimana 

merupakan proses yang sangat penting agar ketahanan dan kerapian busana dapat 

maksimal. Berikut beberapa penambahan finishing yang biasanya di lakukan di PT. 

DIVA MAKMUR PERKASA, diantaranya ; 
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Gambar 4. 19 Finishing busana & penambahan aksesoris 

Sumber : Data Pribadi 

 

1. Penambahan Payet.  

Penggunaan payet biasa juga dijadikan sebagai pelengkap dari tema 

sebuah pakaian agar tema yang digunakan dapat lebih ditonjolkan. 

Kebanyakan pakaian yang menggunakan payet adalah kebaya. Hal ini 

dikarenakan penggunaan kebaya akan lebih bagus bila menggunakan payet 

karena dengan efek berkilau yang dihasilkan dari payet tersebut akan 

muncul nuansa mewah dan elegan dari kebaya tersebut. Penggunaan kebaya 

itu sendiri sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Biasanya payet 

akan menjadi andalan untuk mempertegas pada kebaya terutama saat ada 

kompetisi fashion kebaya. Pada zaman modern ini, penggunaan payet 
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semakin diminati terutama untuk menghiasi kain kaftan yang semakin 

banyak digemari. 

 

Gambar 4. 20 Penambahan Payet 

Sumber : Data Pribadi 

 

Payet adalah sebuah benda kecil yang digunakan sebagai hiasan untuk 

pakaian. Beragam jenis pakaian menggunakan payet untuk memberi kesan 

tertentu pada pakaian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kain kaftan yang 

kerap kali menggunakan payet yang dijahit jelujur pada kain kaftan. Efek 

yang diberikan adalah efek khas nuansa Timur Tengah. Penggunaan payet 

dipercaya dapat dijadikan sebagai metode dalam membuat nuansa mewah 

ataupun nuansa tertentu pada kain. Penggunaan payet memiliki perbedaan 

pendapat menurut selera masing-masing individu. Ada yang beranggapan 
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penggunaan payet yang lebih sedikit lebih bagus karena terlihat simple. Ada 

juga yang berpendapat bahwa penggunaan banyak payet akan memberi 

kesan mewah dan terlihat lebih bagus. Berikut sedikit beberapa jenis payet. 

a. Payet batang. Bentuknya adalah seperti tabung atau silinder dengan 

ukuran yang panjang. Payet ini biasanya digunakan untuk gaun atau 

pakaian adat. Atau ada juga yang menggunakannya dengan membentuk 

bunga dengan menyatukan beberapa payet sejenis hingga membentuk 

sebuah bunga. 

b. Payet batang patah. Bentuknya sama seperti payet batang. Hanya saja 

payet batang patah berbentuk lebih pendek. Karena itulah disebut 

sebagai payet batang patah. 

c. Payet pasir. Jenis payet yang satu ini adalah jenis payet yang bentuknya 

paling kecil. Bentuknya yang kecil itulah yang membuatnya disebut 

seperti pasir. Bentuknya inilah yang kebanyakan digunakan dalam 

jumlah besar. Dengan penggunaan yang besar itulah yang dipercaya 

dapat memberi kesan taburan kilau dengan pola berkumpul atau 

membentuk sebuah pola. 

d. Payet manik-manik. Payet ini disebut dengan manik-manik karena 

terdiri dari berbagai bentuk. Berbagai bentuknya adalah perpaduan 

payet-payet diatas dan payet jantung, payet padi dan lainnya. 

e. Payet piring mangkuk. Disebut dengan piring mangkuk karena 

bentuknya yang cekung tidak seperti piring datar. 

f. Payet piring datar. Disebut dengan piring datar karena bentuknya yang 

tipis dan datar mirip seperti kepingan CD. Jenis payet ini juga 
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merupakan salah satu payet yang paling sering digunakan. Selain itu 

juga lebih mudah didapat karena banyak yang menjualnya. 

 

2. Beads 

Merupakan hiasan yang juga dapat digunakan untuk menambah aksen 

keindahan sebuah desain busana beads biasanya digunakan untuk membuat 

aksen cantik dan berkilau. Beads biasanya berbentuk seperti sebuah bola 

permata misalkan pearl dll. 

3. Bordir 

Tahap finishing terakhir yaitu penambahan bordir atau sulaman hiasan 

diatas kain tenun serta batik yang kita jadikan bahan utama busana Modest 

Wear peneliti. 

  

 Setelah selesai dengan penambahan Fabric busana sudah benar benar 

terfinishing dengan baik namun busana tersebut harus melalui tahapan berikutnya. 
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4.9 Quality Control 

 

 

Gambar 4. 21 Busana Modest Wear 

Sumber : Data Pribadi 

 

Tahap terakhir yakni Quality Control dimana busana yang sudah melewati 

beberapa proses hingga terbentuk busana jadi akan melalui tahap fitting atau 

pengecekan pakaian untuk memastikan bahwa ukuran, bentuk dan desain busana 

sesuai dengan konsep dan tema awal yang ditentukan. Setelah itu busana sudah 

dapat di produksi lagi dan di gunakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melaksanakan kerja 

prakterk selama satu bulan di PT. DIVA MAKMUR PERKASA, makadapat 

disimpulkan beberapa hal yakni : 

1. Mengetahui tentang dunia desainer pakaian khususnya Modest Wear dan 

budaya busana tradisional 

2. Mengetahui proses pembuatan busana Modest Wear mulai dari 

pembuatan tema hingga jadi produk busana Modest Wear  

3. Mendapatkan ilmu baru bagaimana menejemen produksi sebuah 

perushaan di bidang fashion khususnya brand Arinz Desain yang 

ebrgerak di busana modset wear dan etnic nusantara. 

4. Mengetahui berbagai macam teknik dalam pembuatan busana. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

Memperluas jenis busana yang di produksi khususnya untuk busana etnic 

dengan keragaman budaya lokal.
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2. Bagi Mahasiswa yang melakukan kerja praktik 

Untuk mahasiswa yang berkerja praktik di PT. DIVA MAKMUR 

PERKASA, lakukan pekerjaan dengan bersungguh-sunggu, memahami apa 

yang di dapat dan selalu mempraktekan ilmu yang sudah didapat saat 

melaksanakan kerja praktik. Sehingga ilmu yang dapat bisa berguna di 

waktu yang akan datang. 
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