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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan bulan Februari sampai Juli 2016. 

Penelitian pembuatan pewarna alami daun sirsak dilakukan di 
Laboratorium Agrokimia, Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Pengujian 
intensitas warna dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 
Keamanan Pangan, Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Pengujian 
ketahanan luntur warna dilakukan di Akademi Teknologi Warga 
Surakarta yaitu di Laboratorium Evaluasi Tekstil di Jalan Raya 
Solo Baki Km. 2 Krawasan Grogol Solo Baru Sukoharjo. 

 
3.2 Alat dan Bahan Penelitan 
3.2.1 Alat Penelitian 

Alat pembuatan larutan zat warna alami daun sirsak 
antara lain  gelas ukur, panci, nampan, kain saring dan 
pengaduk. Alat yang digunakan dalam proses mordanting 
antara lain panci, kompor, timbangan, pengaduk dan gelas ukur, 
termometer. Alat yang digunakan untuk proses fiksasi antara 
lain baskom, gelas ukur dan timbangan.  

 
3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan diantaranya daun sirsak berwarna 
hijau tua dengan panjang >5 cm dan lebar >3 cm dengan umur 
daun lebih dari 5 minggu sebanyak 2 Kg sebagai bahan 
pewarna alami dan 15 liter air sebagai pelarut. Bahan yang 
digunakan dalam proses mordanting awal adalah air dan tawas 
(KAI(SO4)2.12H2O). Bahan yang digunakan dalam proses fiksasi 
antara lain kapur tohor (CaO) dan tawas (KAI(SO4)2.12H2O). 

 
3.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian pembuatan pewarna alami daun sirsak dilakukan 
pada skala laboratorium. 

2. Daun sirsak yang digunakan yaitu daun sirsak tua yang 
berada di dekat pangkal batang dan berwarna hijau tua 
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3. Kualitas pewarna alami daun sirsak yang dihasilkan dan 
diaplikasikan pada kain mori meliputi uji organoleptik, uji 
intensitas warna dan uji ketahanan luntur. 
 

3.4 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan suatu urutan tugas-tugas 

yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Prosedur 
dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Alur Kerja Pelaksanaan Penelitian 
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3.4.1 Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Identifikasi dan perumusan dilakukan dengan tujuan 

untuk memberikan arahan yang jelas kepada peneliti untuk 
menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Identifikasi 
masalah akan diselesaikan melaui penelitian ini terletak pada 
metode pembuatan bahan fiksasi yang akan menghasilkan 
kualitas fisik terbaik. Perumusan masalah terletak pada jenis 
dan konsentrasi bahan fiksasi untuk penguncian warna alami 
daun sirsak. 

 
3.4.2 Studi Literatur 

 Studi Literatur dilakukan dengan tujuan untuk 
mempelajari penelitian-penelitian serupa terdahulu yang bisa 
dijadikan bahan rujukan, landasan, serta dukungan yang kuat 
secara teoritis. Studi literatur dilakukan dengan mencari 
informasi dan mempelajari literatur berupa buku teks, jurnal, dan 
pustaka lain dari internet yang berhubungan dengan pokok 
bahasan pada penelitian. 

 
3.4.3 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan dilakukan dengan 
mengidentifikasi dan merumuskan masalah untuk memutuskan 
dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian 
pendahuluan diharapkan mampu mempelajari pada pembuatan 
pewarna alami yang diaplikasikan pada kain mori yang tepat 
dan menentukan jenis dan konsentrasi masing-masing jenis 
bahan fiksasi. Jenis bahan fiksasi yang digunakan adalah kapur 
tohor dan tawas dengan konsentrasi masing-masing jenis yaitu 
10%, 15% dan 20%. 

 
3.4.4 Pengolahan dan Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya  
dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan 
berdasarkan rancangan percobaan. Analisa data dilakukan 
untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan konsentrasi dan 
jenis bahan fiksasi bahan pewarna alami yang digunakan dalam 
penelitian. 
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3.4.5 Rancangan Penelitian 
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Tersarang 

dengan dua faktor. Faktor utama jenis bahan fiksasi (A) yang 
terdiri dari 2 yaitu kapur tohor dan tawas. Faktor yang tersarang 
adalah konsentrasi bahan fiksasi (B) yang terdiri dari 3 yaitu 
10%, 15% dan 20%. Faktor B tersarang pada faktor A maka 
dapat dilihat perlakuan pada Gambar 3.2: 

 
Faktor I (A) adalah perbedaan jenis bahan konsentrasi yang 
terdiri dari : 
A1 : Kapur Tohor 
A2 : Tawas 
 
Faktor II (B) adalah konsentrasi bahan fiksasi dengan 
menunjukkan berat bahan fiksasi terhadap volume air yang 
akan digunakan. Terdiri 3 konsentrasi fiksasi : 
B1 : 10% = 200/2000 gram (b/v) 
B2 : 15% = 300/2000 gram (b/v) 
B3 : 20% = 400/2000 gram(b/v) 
 

 

 

 

Gambar 3.2 Perlakuan Rancangan Acak Tersarang 

 

Banyaknya kombinasi perlakuan adalah 6 sampel 
diulang sebanyak 3 kali dan terdapat 18 sampel perlakuan. 
Perlakuan dapat dinyatakan sebagai berikut: 
A1B1 : Bahan fiksasi kapur tohor dengan konsentrasi 10% (b 

/v) 
A1B2  : Bahan fiksasi kapur tohor dengan konsentrasi 15% (b 

/v) 
A1B3  : Bahan fiksasi kapur tohor dengan konsentrasi 20% (b 

/v) 

A1 A2 

B 1 B 2 B 3 B 3 B 2 B 1 



23 
 

 
A2B1  : Bahan fiksasi tawas dengan konsentrasi 10% (b /v) 
A2B2  : Bahan fiksasi tawas dengan konsentrasi 15% (b /v) 
A2B3  : Bahan fiksasi tawas dengan konsentrasi 20% (b /v) 
 
3.5 Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian pembuatan pewarna alami daun sirsak 
dilaksanakan berdasarkan beberapa tahap yaitu proses 
pencucian kain awal (mordanting) kain mori, pembuatan larutan 
zat pewarna alami dari daun sirsak, proses pewarnaan pada 
kain mori, proses pembuatan larutan fiksasi dan proses fiksasi 
pewarna daun sirsak. Berikut tahapan pembuatan pewarna 
alami daun sirsak pada kain mori primissima: 

 
3.5.1 Proses pencucian kain awal (mordanting) kain mori : 

1. Kain mori disiapkan dengan ukuran 1m x 1m  
2. Larutan untuk bahan mordan yaitu tawas 

(KAI(SO4)2.12H2O) dimasukkan sebanyak 18 gram 
dalam panci perebusan 

3. Air ditambahkan sebanyak  9 liter 
4. Kain mori ukuran 1m x 1m dimasukkan dalam panci 

perebusan 
5. Kain mori direbus selama 45 menit pada suhu 85-900C 
6. Kain mori diangkat dan dikeringkan dengan cara 

digantung tanpa diperas. 
7. Proses mordanting kain mori primisimma dapat dilihat 

pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram alir proses mordanting kain mori Primissima 

3.5.2 Pembuatan larutan zat pewarna alami dari daun 
sirsak: 

1. Daun sirsak ditimbang sebanyak 2 Kg 
2. Daun sirsak dicuci dengan menggunakan air bersih 

sebanyak 30 liter 
3. Daun sirsak dipisahkan dari tulang daun 
4. Daun sirsak dipotong dengan ukuran 1cmx1cm untuk 

memperkecil ukuran daun 
5. Daun sirsak yang berukuran kecil ditambahkan air 

sebanyak 20 liter 
6. Daun sirsak yang sudah ditambahkan air diaduk secara 

merata dan direbus pada suhu 1000C hingga volume 
berkurang menjadi 15 liter 

7. Larutan pewarna alami daun sirsak disaring 
menggunakan kain saring dengan ukuran mesh 60 untuk 
memisahkan larutan dengan ampas daun sirsak. 

8. Larutan pewarna alami daun sirsak didiamkan 12 jam 
9. Pembuatan larutan zat pewarna alami dari daun sirsak 

dapat dilihat pada Gambar 3.4 
 
 
 
 

Kain mori ukuran  

(1 mx 1 m) 

Direbus 45 menit pada  

suhu 85-90
0
C 

Dikeringkan tanpa diperas 

Kain mori kering mordan 

Tawas 18 gr  

dan air 9 liter 
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Gambar 3.4 Diagram alir proses pembuatan larutan pewarna daun 

sirsak 

Daun sirsak 

 

Ditimbang 2 Kg 

Dicuci 

Larutan pewarna daun 

sirsak 

Dipisahkan tulang 

daun 

Dicampur 

Direbus suhu 100
o
C 

Disaring dengan kain 

saring 

Didiamkan 12 jam 

Air 20 

liter 

Uap 

Scrap 

Scrap 

Air kotor Air 30 

liter 

Dipotong ukuran 1cmx1cm 



26 
 

3.5.3 Proses pewarnaan pada kain mori : 
1. Kain mori kering yang telah dimordan dan dipastikan 

kain dalam keadaan bersih disiapkan untuk diwarnai 
2. Larutan pewarna alami daun sirsak disiapkan 
3. Kain mori yang telah dimordan dicelupkan kedalam 

larutan pewarna  
4. Kain mori dicelup sebanyak 15 kali pencelupan selama 

masing-masing 25 menit percelupan 
5. Kain mori hasil pewarna daun sirsak diangkat dan diatus 

tanpa diperas 
6. Kain dijemur hingga kering selama 12 jam 
7. Proses pewarnaan pada kain mori dapat dilihat pada 

Gambar 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram alir proses pewarnaan kain mori 

 

Dicelup pada larutan warna 15 kali 

selama 25 menit percelupan 

Kain Mori Berwarna  

Diatus dan dikeringkan 

Kain mori kering mordan  
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Dijemur 12 jam 
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3.5.4 Proses pembuatan larutan fiksasi: 
1. Bahan untuk proses fiksasi tawas (KAI(SO4)2.12H2O) 

dan kapur tohor (CaO) disiapkan 
2. Tawas (KAI(SO4)2.12H2O) dan kapur tohor (CaO) 

ditimbang masing sebanyak 10%, 15% dan 20% sesuai 
dengan perlakuan 

3. Masing-masing bahan fiksasi ditambahkan air sebanyak 
2000 ml air dalam baskom 

4. Bahan fiksasi dicampur dengan air dan diaduk secara 
merata 

5. Kapur tohor didiamkan selama 12 jam untuk dipisahkan 
dengan residu 

6. Larutan bening kapur tohor diambil dan disaring 
menggunakan kain saring dengan ukuran mesh 60 

7. Larutan fiksasi yang telah disaring dapat digunakan pada 
kain mori bewarna 

8. Tahapan proses pembuatan larutan fiksasi dapat dilihat 
pada Gambar 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Diagram alir persiapan larutan fiksasi 

Ditimbang (10%, 15%, 20%)  

Diaduk secara merata 

Larutan fiksasi yang siap digunakan 

Disaring dengan kain saring 

Bahan fiksasi tawas dan kapur tohor 

Didiamkan 12 jam  Residu 

Air 

2000ml 



28 
 

3.5.5 Proses fiksasi pewarna daun sirsak: 

1. Kain mori bewarna yang telah diwarnai menggunakan 
bahan pewarna alami daun sirsak disiapkan untuk 
difiksasi 

2. Kain mori selanjutnya dilakukan proses fiksasi sesuai 
perlakuan dengan tawas dan kapur tohor 

3. Kain mori dikeringkan tanpa dengan cara dijemur tanpa 
terkena sinar matahari selama 12 jam 

4. Kain hasil pewarna alami daun sirsak yang telah difiksasi 
sesuai perlakuan dilakukan pengujian kain berdasarkan 
uji organoleptik, intensitas warna dan ketahanan luntur 

5. Penelitian dilakukan sebanyak tiga kali ulangan dan 
dipilih perlakukan terbaik 

6. Diagram alir proses fiksasi pewarna daun sirsak dapat 
dilihat pada Gambar 3.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.7 Diagram alir fiksasi pewarna alami daun sirsak 
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3.6 Pengamatan 
Kain mori yang telah mengalami proses pecelupan 

sebanyak 15 kali selanjutnya difiksasi untuk penguncian warna 
dan mengetahui perbedaan kenampakan warna dari dua jenis 
bahan fiksasi pada kan mori. Setiap bahan fiksasi memiliki 
konsentrasi masing-masing 10%, 15 % dan 20% sesuai dengan 
perlakuan. Hasil perlakuan akan dibandingkan dengan kontrol 
(tanpa bahan fiksasi) berdasarkan organoleptik (warna dan 
tingkat kehalusan), intensitas warna dan ketahanan luntur 
warna. Hasil dari penelitian pendahuluan adalah tawas 
cenderung lebih terang dari kapur pada kain mori. Fiksasi kapur 
menghasilkan warna cenderung tidak berubah dari sebelum 
difiksasi. 

Uji organoleptik pada hasil pewarnaan alami daun sirsak 
meliputi warna dan tingkat kehalusan. Panelis yang 
diperuntukan dalam uji organoleptik yaitu panelis umum 
sebanyak 30 orang. Pengujian intensitas warna menggunakan 
alat Color Reader dengan pengujian fisik hasil peguncian warna 
(fiksasi) menggunakan nilai L*, a* dan b*. Pengujian 
organoleptik dengan menggunakan indera manusia sebagai alat 
utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. 
Pengujian ketahanan luntur warna dilakukan terhadap gosokan 
dan pencucian. Ketahanan luntur warna terhadap gosokan 
meliputi gosokan kering dan gosokan basah, sedangkan 
ketahanan luntur warna terhadap pencucian meliputi perubahan 
warna dan penodaan warna. Perubahan warna contoh uji dinilai 
dengan menggunakan standar abu-abu sedangkan penodaan 
warna dan ketahanan luntur warna terhadap gosokan pada kain 
pelapis dinilai dengan menggunakan standar skala penodaan. 
Penjelasan mengenai pengujian hasil pewarnaan terdapat pada 
Lampiran 1. Lembar kuesioner uji organoleptik terdapat pada 
Lampiran 2. Penentuan perlakuan terbaik ditentukan dari 
membandingkan nilai konsentrasi fiksator terbaik dengan hasil 
terbanyak. 
 

3.7 Analisa Data 
Analisis data pada penelitian meliputi uji organoleptik, 

intensitas warna dan ketahanan luntur warna yang dipengaruhi 
oleh konsentrasi dan jenis bahan fiksasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk
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1. Pengujian Organoleptik 
 Data hasil kuisioner pada pengujian organoleptik akan 
dilanjutkan dengan uji Friedman. 
2. Pengujian Intensitas Warna 

Hasil data intensitas warna dilakukan uji dengan 
menggunakan analisis ragam (Analysis of Varian atau 
ANNOVA). Jika terdapat beda tidak nyata pada analisis 
dilanjutkan dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan 
kepercayaan (α=0,05). 
3. Pengujian Ketahanan Luntur 
 Hasil data uji ketahanan luntur dianalisis secara 
deskriptif. 

 

 

 


