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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kain mori merupakan serat kapas yang dihasilkan dari 
rambut biji tanaman Gossypium. Umumnya kain mori berwarna 
putih dan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan 
batik. Proses pewarnaan diperlukan untuk membuat tampilan 
kain mori menjadi lebih menarik. Penggunaan zat pewarna yang 
dibuat dari pewarna alami atau sintetik dapat digunakan sebagai 
bahan dalam proses pewarnaan kain. Bahan pewarna sintetik 
biasa digunakan dalam pewarnaan kain karena lebih mudah 
dalam penggunaannya. Disisi lain, penggunaan pewarna sintetik 
dapat mengakibatkan efek negatif bagi lingkungan apabila tidak 
dapat diatasi dengan baik. Pewarna alami sintetik bersifat toksik 
dan tidak dapat terdegradasi karena mengandung logam-logam 
berat. Penggunaan pewarna alami sebagai zat pewarna pada 
pewarnaan kain mori merupakan salah satu alternatif untuk 
mengatasi efek negatif dari pewarna sintetis karena zat pewarna 
alami dapat terdegradasi dengan baik dalam lingkungan.  

Zat pewarna alami biasa didapatkan dari tumbuhan 
maupun hewan. Menurut Sunoto (2015), pada dasarnya hampir 
seluruh jenis tumbuhan dapat menghasilkan zat pewarna alami 
yang dapat digunakan pada proses pewarnaan kain dengan 
teknik celup. Zat warna tumbuhan dapat diambil dari akar, 
batang (kayu), kulit, daun dan bunga. Salah satu tumbuhan 
yang dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami yaitu tanaman 
sirsak. Bagian dari tanaman sirsak yang dapat diambil 
ekstraknya untuk pewarna alami adalah daun sirsak. Daun 
Sirsak mengandung senyawa acetogenins flavonoid, alkaloid, 
tanin dan polifenol. Senyawa tannin group flavonoid bila 
direndam dalam air akan mengeluarkan warna coklat 
kemerahan diperoleh dari zat tanin tersebut yang digunakan 
sebagai pewarna alami (Purwatresna, 2012). Menurut Prayitno 
(2013), secara kimiawi daun yang mengandung tanin dapat 
dijadikan pewarna alami batik tulis dengan kenampakan warna 
coklat, sebagai contoh daun alpukat yang menghasilkan warna 
coklat yang dapat digunakan untuk zat pewarna pada kain. 
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Potensi tanaman sirsak sangat baik untuk 
dikembangkan. Di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Cianjur dan 
Garut, merupakan daerah yang mempunyai potensi produksi 
buah sirsak cukup besar masing-masing mencapai 15000 ton 
dan 7000 ton per tahun. Kabupaten Bandung dan Ciamis 
berproduksi sekitar 1000 ton dengan luas areal tanaman yang 
mencapai hingga lebih dari 10 Ha dan terdapat sekitar 120 
sampai 300 tanaman sirsak (Setyabudi, 2007). Melihat potensi 
tanaman sirsak yang baik maka dapat dimanfaatkan salah satu 
bagian dari tanaman sirsak yaitu daun sirsak. Daun sirsak dapat 
digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan zat pewarna 
alami. 

Pewarna alami seperti daun sirsak dapat diaplikasikan 
pada kebanyakan jenis kain tetapi tingkat kualitas dalam 
intensitas warna, ketahanan luntur, kecerahan, ketuaan dan 
kerataan warna bervariasi sesuai dengan jenis kain. Umumnya 
pemakaian pewarna alami cenderung diaplikasikan pada serat 
alami salah satu contohnya yaitu kain mori jenis primissima. 
Kain mori primissima merupakan golongan kain mori yang 
paling baik digunakan pada batik. Menurut Suheryanto (2010), 
kain mori primissima mengandung selulosa 94%. Serat selulosa 
mempunyai sifat sangat higroskopis sehingga memungkinkan 
warna dapat terserap dengan baik.  

Salah satu kekurangan dari pewarna alami adalah 
warnanya cepat luntur. Proses fiksasi atau penguncian warna 
perlu dilakukan agar warna bertahan lebih lama dan tidak pudar 
serta tahan terhadap gosokan. Menurut Ruwana (2008), fiksasi 
merupakan tahapan paling penting setelah proses pencelupan 
warna, karena fiksasi merupakan suatu tahapan untuk 
mengunci warna. Penggunaan larutan fiksatif dalam proses 
pewarnaan kain akan membuat warna menjadi tidak mudah 
pudar serta tahan terhadap gosokan. Perlu diketahui berapa 
konsentrasi fiksator dari jenis bahan fiksasi yang berbeda 
terhadap hasil kualitas kain mori primissima pewarna alami 
daun sirsak. 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah berapa konsentrasi fiksator yang baik dari masing-
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masing jenis fiksator untuk meningkatkan kualitas hasil kain 
pewarnaan?  
 
1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan konsentrasi 
bahan fiksasi dari masing-masing jenis fiksator yang berbeda 
untuk menghasilkan kain dari zat pewarna alami daun sirsak 
dengan kualitas yang baik. 

 
 

1.4 Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan daun sirsak sebagai salah satu zat pewarna 
alami dapat menggantikan zat pewarna sintetik pada 
tekstil, memanfaatkan daun sirsak sebagai zat pewarna 
tekstil.  

2. Dapat menambah pengetahuan tentang pembuatan zat 
pewarna alami untuk bahan tekstil dari daun sirsak dan 
mempelajari proses ekstraksinya. 

3. Diharapkan tersedianya produk hasil penelitian yang 
ramah lingkungan  apabila terjadi pembuangan sisa 
produk. 
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