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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Warna 

 Rerata skor penilaian panelis terhadap warna kain hasil 
pewarna alami daun sirsak dengan konsentrasi fiksator tawas 
berkisar 3,3 (netral) hingga 3,93 (menyukai) dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Hasil uji Friedman menunjukkan bahwa perlakuan 
konsentrasi berbeda berpengaruh nyata (α= 0,05) terhadap 
tingkat kesukaan panelis. Rerata skor penilaian panelis 
terhadap warna kain hasil pewarna alami daun sirsak dengan 
perbedaan konsentrasi fiksator tawas dapat dilihat pada Tabel 
4.1. 
 

Tabel 4.1. Rerata Skor Penilaian Panelis Terhadap Warna Hasil 

Fiksator Tawas 

Perlakuan 
rerata Notasi 

Fiksator Konsentrasi (%) 

Tawas 10 3,93 b 

 
15 3,3 a 

  20 3,6 a 

**) Nilai yang tidak didampingi huruf yang sama menunjukkan berbeda 

nyata pada (α=0,05) 

 

 Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa fiksator dengan 
konsentrasi 10% lebih disukai panelis dengan rerata nilai skor 
tertinggi 3,93 (menyukai). Fiksator tawas dengan konsentrasi 
10% berbeda nyata dengan fiksator 15% dan 20%. Pada 
konsentrasi tawas 10% hasil warna yang dihasilkan tidak terlalu 
terang karena konsentrasi yang digunakan paling rendah. Hal ini 
sesuai dengan nilai a* dan L* yang menunjukkan warna kain 
paling gelap pada konsentrasi tertinggi nilai b* cenderung 
kuning pada konsentrasi 10%. Menurut Sulaeman (2000), 
bahwa adanya Al3+ dari larutan tawas menyebabkan ikatan 
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antara ion-ion tersebut dengan tanin yang di dalam serat 
berikatan dengan serat lain sehingga molekul zat warna tetap di 
dalam serat menjadi lebih kuat dan tidak mudah keluar. Artinya 
semakin rendah konsentrasi maka ikatan antara ion dengan 
tanin yang berikatan dengan serat semakin sedikit dan 
menyebabkan warna yang dihasilkan tidak akan jauh berbeda 
ketika sebelum difiksasi. Warna kain hasil fiksator tawas pada 
masing-masing konsentrasi dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Warna Kain Hasil Fiksator Tawas 

Rerata skor penilaian panelis terhadap warna kain hasil 
pewarna alami daun sirsak dengan konsentrasi fiksator kapur 
tohor berkisar 3,47 (netral) hingga 3,97 (menyukai) dapat dilihat 
pada Lampiran 4. Hasil uji Friedman menunjukkan bahwa 
perlakuan konsentrasi berbeda berpengaruh nyata (α= 0,05) 
terhadap tingkat kesukaan panelis. Rerata skor penilaian 
panelis terhadap warna kain hasil pewarna alami daun sirsak 
dengan perbedaan konsentrasi fiksator kapur tohor dapat dilihat 
pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2. Rerata Skor Penilaian Panelis Terhadap Warna Hasil 

Fiksator Kapur Tohor 

Perlakuan 
rerata Notasi 

Fiksator Konsentrasi (%) 

Kapur 
Tohor 

  

10 3,63 a 

15 3,47 a 

20 3,97 b 

**) Nilai yang tidak didampingi huruf yang sama menunjukkan berbeda 

nyata pada (α=0,05) 

10% 15% 20% 
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 Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa fiksator kapur tohor 
dengan konsentrasi 20% lebih disukai panelis dengan rerata 
nilai skor tertinggi 3,97 (menyukai). Fiksator kapur tohor dengan 
konsentrasi 20% berbeda nyata dengan fiksator 10% dan 15%. 
Pada konsentrasi kapur tohor 20% hasil warna yang dihasilkan 
cenderung lebih gelap karena konsentrasi yang digunakan 
paling tinggi. Hal ini sesuai dengan nilai a*, b* dan L* dari hasil 
uji intensitas warna yang menunjukkan warna paling gelap pada 
konsentrasi 20%. Menurut Sulaeman (2000), bahwa adanya 
Ca2+ dari larutan kapur menyebabkan ikatan antara ion-ion 
tersebut dengan tanin yang di dalam serat berikatan dengan 
serat lain sehingga molekul zat warna tetap di dalam serat 
menjadi lebih kuat dan tidak mudah keluar. Artinya semakin 
tinggi konsentrasi maka ikatan antara ion dengan tanin yang 
berikatan dengan serat semakin banyak dan menyebabkan 
warna yang dihasilkan semakin gelap. Warna kain hasil fiksator 
kapur tohor pada masing-masing konsentrasi dapat dilihat pada 
Gambar 4.2. 
 

 

 

Gambar 4.2 Warna Kain Hasil Fiksator Kapur Tohor 

4.2 Tingkat Kehalusan 

Rerata skor penilaian panelis terhadap tingkat kehalusan 
kain hasil pewarna alami daun sirsak dengan konsentrasi 
fiksator tawas berkisar 2,67 (netral) hingga 3,83 (menyukai) 
dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil uji Friedman menunjukkan 
bahwa perlakuan konsentrasi berbeda berpengaruh nyata (α= 
0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis. Rerata skor penilaian 
panelis terhadap tingkat kehalusan kain hasil pewarna alami 

10% 15% 20% 
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daun sirsak dengan perbedaan konsentrasi fiksator tawas dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Rerata Skor Penilaian Panelis Terhadap Tingkat 
Kehalusan Kain dengan Fiksator Tawas 

Perlakuan 
rerata Notasi 

Fiksator Konsentrasi (%) 

Tawas 10 3,83 b 

 
15 2,73 a 

  20 2,67 a 

**) Nilai yang tidak didampingi huruf yang sama menunjukkan berbeda 

nyata pada (α=0,05) 

 

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa fiksator tawas dengan 
konsentrasi 10% lebih disukai panelis dengan rerata nilai skor 
tertinggi 3,83 (menyukai). Fiksator tawas dengan konsentrasi 
10% berbeda nyata dengan fiksator 15% dan 20%. Pada 
konsentrasi tawas 10% tingkat kehalusan kain yang dihasilkan 
tidak terlalu kaku/kasar karena konsentrasi yang digunakan 
paling rendah. Hal ini didukung pernyataan Suheryanto dan 
Haryanto (2008), bahwa tawas berupa kristal putih gelap dan 
tembus cahaya. Tawas berbentuk kristal apabila dilarutkan pada 
air sebagai fiksator maka membuat kain agak kaku ketika 
kering. Artinya semakin banyak konsentrasi tawas yang 
digunakan pada proses fiksasi maka hasil kain akan semakin 
kaku/kasar. 

Rerata skor penilaian panelis terhadap tingkat kehalusan 
kain hasil pewarna alami daun sirsak dengan konsentrasi 
fiksator kapur tohor berkisar 3,4 (netral) hingga 4 (menyukai) 
dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil uji Friedman menunjukkan 
bahwa perlakuan konsentrasi berbeda berpengaruh nyata (α= 
0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis. Rerata skor penilaian 
panelis terhadap tingkat kehalusan kain hasil pewarna alami 
daun sirsak dengan perbedaan konsentrasi fiksator kapur tohor 
dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Rerata Skor Penilaian Panelis Terhadap Tingkat 
Kehalusan Kain dengan Fiksator Kapur Tohor 

Perlakuan 
rerata Keterangan 

Fiksator Konsentrasi (%) 

Kapur 
Tohor 

  

10 3,4 a 

15 3,57 a 

20 4 b 

**) Nilai yang tidak didampingi huruf yang sama menunjukkan berbeda 

nyata pada (α=0,05) 

 

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa fiksator kapur tohor 
dengan konsentrasi 20% lebih disukai panelis dengan rerata 
nilai skor tertinggi 4 (menyukai). Fiksator tawas dengan 
konsentrasi 10% berbeda nyata dengan fiksator 15% dan 20%. 
Pada konsentrasi tawas 20% tingkat kehalusan kain yang 
dihasilkan lebih halus. Menurut Suheryanto (2010), sifat-sifat 
fisik kapur adalah, berbentuk gumpalan yang tidak teratur, 
warnanya putih atau putih keabu-abuan, kadang-kadang 
bernoda kekuningan atau kecoklatan yang disebabkan oleh 
adanya unsur besi. Penggunaan larutan kapur sebagai fiksator 
merupakan penambahan garam-garam khlorida atau oksalat 
dari basa-basa organik yang dapat meningkatkan afinitas zat 
warna terhadap selulosa/serat/kain katun. Artinya semakin tinggi 
konsentrasi kapur tohor tingkat afinitas terhadap selulosa akan 
semakin baik. 

4.3 Intensitas Warna 

 Terdapat tiga nilai pada intensitas warna yaitu nilai a*, 
b*, dan L*. Nilai a* menunjukkan intensitas warna merah jika + 
dan hijau jika -. Nilai b* menunjukkan intensitas warna kuning 
jika + dan biru jika -. Nilai L* menunjukkan tingkat kecerahan 
dengan kisaran nilai 0-100 dimana nilai 0 menyatakan 
kecenderungan warna hitam/gelap, sedangkan nilai 100 
menyatakan kecenderungan warna terang/putih. 
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4.3.1 Nilai a* (Intensitas Warna Merah) 

 Rerata nilai a* terhadap perbedaan konsentrasi fiksator 
pada tawas berkisar 14,7 hingga 17,4 sedangkan pada kapur 
tohor bekisar 18,27 hingga 18,8 dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Hasil analisis ragam menunjukkan konsentrasi pada fiksator 
tawas berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai a* sedangkan 
konsentrasi pada fiksator kapur tohor tidak berpengaruh nyata 
(α=0,05) terhadap nilai a*. Rerata nilai a* pada berbagai jenis 
dan konsentrasi fiksator dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5. Rerata nilai a* Pada Berbagai Jenis dan Konsentrasi 
Fiksator 

Fiksator Konsentrasi Rerata Nilai a* 
BNT 
5% Notasi(**) 

Tawas 10% 14,47 0,726 a 

 
15% 16,37 

 
b 

 
20% 17,4 

 
c 

Kapur 
Tohor 

10% 18,3 
 

d 

15% 18,27 
 

d 

20% 18,8 
 

d 

**) Nilai yang tidak didampingi huruf yang sama menunjukkan berbeda 

nyata pada (α=0,05) 

 

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa fiksator tawas nilai rerata 
a* tertinggi di konsentrasi 20% (17,4). Fiksator tawas berbeda 
nyata dari masing-masing konsentrasi. Pada fiksator kapur tohor 
nilai rerata a* tertinggi juga pada konsentrasi 20% (18,8) tetapi 
semua konsentrasi tidak berbeda nyata. Hal ini sesuai dengan 
nilai b* dan L* yang menunjukkan bahwa warna paling gelap 
pada konsentrasi 20%. Artinya setiap konsentrasi fiksator yang 
berbeda akan mengarahkan warna kain yang berbeda. Pada 
konsentrasi 20% masing-masing fiksator menghasilkan warna 
merah/lebih gelap karena konsentrasi yang digunakan paling 
tinggi. Hal ini sesuai dengan nilai b* dan L* yang menunjukkan 
bahwa warna paling gelap pada masing-masing fiksator pada 
konsentrasi 20%.  Pernyataan tersebut didukung Saati (2004), 
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peningkatan nilai +a* (tingkat kemerahan) yang cukup tinggi, 
menunjukkan adanya sumbangan warna pigmen dominan 
merah dan sebagian cenderung kearah hijau. Menurut 
Trismawati dkk., (2010) bahwa semakin tinggi konsentrasi  
fiksator yang digunakan maka semakin tua warna yang 
dihasilkan. Hal ini disebabkan fiksator tawas dan kapur tohor 
memiliki sifat mengekalkan warna dan memiliki daya ikat 
terhadap warna. Artinya pada fiksator tawas dan kapur tohor 
semakin tinggi konsentrasi fiksator nilai yang dihasilkan akan 
semakin menuju ke arah merah atau cenderung lebih gelap dari 
fiksator yang lebih rendah. 

 
4.3.2 Nilai b* (Intensitas Warna Kuning) 

Rerata nilai b* terhadap perbedaan konsentrasi fiksator 
pada tawas berkisar 13,63 hingga 14,03 sedangkan pada kapur 
tohor bekisar 17,03 hingga 18,87 dapat dilihat pada Lampiran 
8. Hasil analisis ragam menunjukkan konsentrasi pada fiksator 
tawas tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai b* 
sedangkan konsentrasi pada fiksator kapur tohor berpengaruh 
nyata (α=0,05) terhadap nilai b*. Rerata nilai b* pada berbagai 
jenis dan konsentrasi fiksator dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6. Rerata nilai b* Pada Berbagai Jenis dan Konsentrasi 
Fiksator 

Fiksator Konsentrasi 
Rerata Nilai 

b* 
BNT 
5% Notasi(**) 

Tawas 10% 14,03 1,25 a 

 
15% 13,9 

 
a 

 
20% 13,63 

 
a 

Kapur 
Tohor 

10% 17,03 
 

d 

15% 18,37 
 

e 

20% 18,87 
 

e 

**) Nilai yang tidak didampingi huruf yang sama menunjukkan berbeda 

nyata pada (α=0,05) 

Pada Tabel 4.6 terlihat bahwa fiksator tawas nilai rerata 
b* tertinggi di konsentrasi 10% (14,04) tetapi tidak berbeda 
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nyata nilainya dengan konsentrasi yang lain. Hal ini sesuai 
dengan nilai a* dan L* yang menunjukkan warna paling terang 
pada konsentrasi 10%. Fiksator kapur tohor nilai rerata b* 
tertinggi pada konsentrasi 20% (18,87) dan nilainya berbeda 
nyata dengan konsentrasi 10% dan 15%. Hal ini sesuai dengan 
nilai a* dan L* yang menunjukkan bahwa warna paling gelap 
pada konsentrasi 20%. Artinya setiap rerata nilai konsentrasi 
fiksator yang berbeda akan mengarahkan warna kain yang 
berbeda. Pernyataan tersebut didukung Saati (2004), 
peningkatan nilai +b* (tingkat kekuningan) yang cukup tinggi 
menunjukkan adanya sumbangan warna pigmen dominan 
kuning dan sebagian cenderung kearah biru. Hal ini didukung 
Kristijanto dan Soetjipto (2013), bahwa terjadi reaksi ionik antara 
tannin dengan ion Ca2+ pada kapur tohor menghasilkan 
endapan kuning. Pada fiksator kapur mampu mengikat axis nilai 
b* lebih tinggi dibandingkan dengan tawas yang tidak 
membentuk endapan kuning. Artinya semakin tinggi konsentrasi 
fiksator maka reaksi ionik antara tannin dengan ion Ca2+ pada 
kapur tohor menghasilkan endapan kuning semakin banyak 
yang membuat hasil warna pada kain akan semakin gelap, 
sedangkan pada fiksator tawas semakin rendah nilai 
konsentrasi fiksator semakin tinggi nilai yang dihasilkan dan 
akan semakin menuju ke arah kuning. 

4.3.3 Nilai L* (Tingkat Kecerahan) 

Rerata nilai L* (tingkat kecerahan) terhadap perbedaan 
konsentrasi fiksator pada tawas berkisar 55,27 hingga 55,47 
sedangkan pada kapur tohor bekisar 51,1 hingga 51,63 dapat 
dilihat pada Lampiran 9. Hasil analisis ragam menunjukkan 
konsentrasi pada fiksator tawas dan kapur tohor tidak 
berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai L*. Rerata nilai L* 
pada berbagai jenis dan konsentrasi fiksator dapat dilihat pada 
Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Rerata nilai L* Pada Berbagai Jenis dan Konsentrasi 
Fiksator 

Fiksator Konsentrasi 
Rerata Nilai 

L* 
BNT 
5% Notasi(**) 

Tawas 10% 55,4 1,42 a 

 
15% 55,47 

 
a 

 
20% 55,27 

 
a 

Kapur 
Tohor 

10% 51,6 
 

d 

15% 51,63 
 

d 

20% 51,1 
 

d 

**) Nilai yang tidak didampingi huruf yang sama menunjukkan berbeda 

nyata pada (α=0,05) 

Pada Tabel 4.7 terlihat bahwa semakin rendah nilai L* 
maka menunjukkan tingkat warna lebih gelap. Fiksator tawas 
nilai rerata L* terendah di konsentrasi 20% (55,27) begitupun 
pada fiksator kapur tohor nilai rerata L* terendah juga pada 
konsentrasi 20% (51,1). Konsentrasi fiksator pada masing-
masing konsentrasi tidak berbeda nyata. Hal ini sesuai dengan 
nilai b* dan L* yang menunjukkan bahwa warna paling gelap 
pada konsentrasi 20%. Menurut Handayani dan Maulana (2013) 
bahwa perubahan warna yang dihasilkan terjadi karena adanya 
reaksi tanin (gugus hidroksil) dengan logam Al3+ pada tawas dan 
Ca2+ pada kapur tohor sehingga memberikan arah warna yang 
berbeda pada proses mordan pada kain. Artinya setiap 
perlakuan perbedaan konsentrasi akan memberikan tingkat 
kecerahan warna yang berbeda pada kain hasil pewarna alami 
daun sirsak. semakin tinggi konsentrasi pada fiksator tawas dan 
kapur tohor maka menghasilkan tingkat kecerahan semakin 
rendah/gelap. 

 
4.4 Ketahanan Luntur Warna 
 Uji ketahanan luntur warna dilakukan dua uji yaitu 
ketahanan luntur warna terhadap gosokan dan pencucian. 
Pertama uji ketahanan luntur warna terhadap gosokan untuk 
mengetahui berapa nilai tahan luntur warna kain hasil pewarna 
alami daun sirsak setelah di uji pada mesin Crockmeter. Hasil 
pengujian ketahanan luntur warna terhadap gosokan terdapat 
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dua jenis yaitu nilai gosokan kering dan nilai gosokan basah. 
Kedua uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian untuk 
mengetahui berapa nilai tahan luntur warna kain putih dan kain 
hasil pewarna alami daun sirsak setelah di uji pada mesin Jet 
Dying. Hasil pengujian ketahanan luntur warna terhadap 
pencucian terdapat dua jenis yaitu nilai Grey Scale (perubahan 
warna) dan staining scale (skala penodaan). Pengujian 
dilakukan secara visual dengan melihat nilai perubahan warna 
hasil uji gosokan dan pencucian pada alat Grey Scale pada 
skala abu-abu dan Staining Scale pada skala penodaan. Nilai 
ketahanan luntur warna akan dikonversikan dalam suatu CD 
(Color Differece). Grey Scale untuk menunjukkan perbedaan 
warna sebelum dan setelah diuji sedangkan Staining Scale 
untuk menunjukkan kain putih yang telah ternodai oleh bahan uji 
kain hasil pewarna alami daun sirsak. Hasil uji ketahanan luntur 
warna sebagai berikut: 
 
1. Ketahanan Luntur Warna Terhadap Gosokan 

- Nilai Gosokan Kering 
Rerata nilai uji gosokan kering terhadap perbedaan 

konsentrasi fiksator pada tawas bekisar 3,33 hingga 4,53 
sedangkan pada kapur tohor bekisar 7,2 hingga 8,3 dapat dilihat 
pada Lampiran 10. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kombinasi perlakuan konsentrasi pada masing-masing fiksator 
tidak berpengaruh nyata terhadap nilai Color Different (CD) dari 
gosokan kering. Rerata nilai gosokan kering dari jenis dan 
konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 
Tabel 4.8. Rerata Nilai Gosokan Kering 

Konsentrasi 
(%) 

Fiksator 

Tawas keterangan 

Kapur 
Tohor keterangan 

SS CD SS CD 

10 4 3,33 baik 3 8,3 cukup baik 

15 4 4,53 baik 3 8 cukup baik 

20 4 4,53 baik 3 7,2 cukup baik 
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Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai 

Staining Scale (SS) maka nilai ketahanan luntur warnanya 
semakin baik, sedangkan semakin rendah nilai CD maka nilai 
ketahanan luntur warnanya semakin baik. Fiksator tawas 
dengan konsentrasi 10% menghasilkan nilai ketahanan luntur 
warna paling baik dengan nilai CD paling rendah yaitu 3,33, jika 
dikonversikan ke dalam nilai SS adalah 4 (baik). Hal ini sesuai 
pada gosokan basah nilai ketahanan luntur paling baik pada 
konsentrasi 10%. Pada fiksator kapur tohor dengan konsentrasi 
20% menghasilkan nilai ketahanan luntur paling baik dengan 
nilai CD paling rendah yaitu 7,2 jika dikonversikan ke dalam nilai 
SS adalah 3 (cukup baik). Menurut Sulaeman (2000), bahwa 
adanya Al3+ dari larutan tawas dan Ca2+ dari larutan kapur 
menyebabkan ikatan antara ion-ion tersebut dengan tanin yang 
di dalam serat berikatan dengan serat lain sehingga molekul zat 
warna tetap di dalam serat menjadi lebih kuat dan tidak mudah 
keluar. Menurut Sasas dkk., (2000), tawas mempunyai valensi 3 
sehingga akan mengikat 3 molekul zat warna. Molekul tawas 
lebih besar dibanding dengan molekul kapur yang mempunyai 
valensi 2 yang hanya dapat mengikat 2 molekul zat warna. 
Artinya fiksator tawas mampu memperbesar molekul zat warna 
alam daun sirsak sehingga zat warna alam tetap di dalam serat 
dan tidak mudah keluar atau luntur pada konsentrasi terendah, 
fiksator kapur tohor mampu memperbesar molekul zat warna 
alam daun sirsak sehingga zat warna alam tetap di dalam serat 
dan tidak mudah keluar atau luntur pada konsentrasi tertinggi. 
 

- Nilai Gosokan Basah 

 Rerata nilai uji gosokan basah terhadap perbedaan 
konsentrasi fiksator pada tawas bekisar 4,4 hingga 7,2 
sedangkan pada kapur tohor bekisar 11,3 hingga 14,43 dapat 
dilihat pada Lampiran 11. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kombinasi perlakuan konsentrasi pada masing-masing fiksator 
tidak berpengaruh nyata terhadap nilai Color Different (CD) dari 
gosokan basah. Rerata nilai gosokan kering dari jenis dan 
konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
 



42 
 

Tabel 4.9. Rerata Nilai Gosokan Basah 

Konsentrasi 
(%) 

Fiksator 

Tawas 
keterangan 

Kapur Tohor 
keterangan 

SS CD SS CD 

10 4 4,4 baik 2 14,43 kurang 

15 3 7,2 cukup 2-3 11,3 kurang 

20 3-4 6,4 cukup baik 2 14,43 kurang 

 

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai 
Staining Scale (SS) maka nilai ketahanan luntur warnanya 
semakin baik, sedangkan semakin rendah nilai CD maka nilai 
ketahanan luntur warnanya semakin baik. Fiksator tawas 
dengan konsentrasi 10% menghasilkan nilai ketahanan luntur 
warna paling baik dengan nilai CD paling rendah yaitu 4,44, jika 
dikonversikan ke dalam nilai SS adalah 4 (baik). Hal ini sesuai 
pada gosokan kering nilai ketahanan luntur paling baik pada 
konsentrasi 10%. Pada fiksator kapur tohor dengan konsentrasi 
15% menghasilkan nilai ketahanan luntur paling baik dengan 
nilai CD paling rendah yaitu 11,3 jika dikonversikan ke dalam 
nilai SS adalah 2-3 (kurang). Artinya fiksator dapat mengunci 
warna pada kain pewarnaan alami daun sirsak dengan baik 
pada konsentrasi tawas 10% dan kapur tohor pada konsentrasi 
15%. Didukung pernyataan Isnaini dan Putri (2009), bahwa 
pada gosokan basah menunjukkan nilai yang kurang maksimal. 
Hal ini disebabkan karena pada keadaan basah pori-pori kain 
membuka sehingga ketika diberi tekanan/gosokan, zat warna 
keluar dari mulut serat kain. Hal ini diperkuat Sunaryati dkk., 
(2000), bahwa fiksator menghasilkan molekul komplek yang 
terbentuk melapisi (membentuk layer) pada permukaan serat 
kain sehingga jika terjadi gosokan secara mekanik molekul 
komplek tersebut Iebih kuat (tahan) dibandingkan dengan 
molekul yang Iebih kecil. Molekul tawas lebih besar dari molekul 
kapur sehingga warna pada hasil fiksator kapur lebih mudah 
luntur. Artinya fiksator tawas mampu memperbesar molekul zat 
warna alam daun sirsak sehingga zat warna alam tetap di dalam 
serat dan tidak mudah keluar atau luntur pada konsentrasi 
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terendah sedang fiksator kapur tohor mampu memperbesar 
molekul zat warna alam daun sirsak sehingga zat warna alam 
tetap di dalam serat dan tidak mudah keluar atau luntur pada 
konsentrasi 15%. 

 
2. Ketahanan Luntur Warna Terhadap Pencucian 

- Nilai Grey Scale (Perubahan Warna) 
Rerata nilai CD pada grey scale uji ketahanan luntur 

warna terhadap terhadap perbedaan konsentrasi fiksator pada 
tawas bekisar 2,7 hingga 3 sedangkan pada kapur tohor bekisar 
2,7 hingga 6 dapat dilihat pada Lampiran 12. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan konsentrasi pada 
fiksator tawas tidak berpengaruh nyata terhadap nilai Color 
Different (CD) pada grey scale sedangkan kombinasi perlakuan 
konsentrasi pada fiksator kapur tohor berpengaruh nyata 
terhadap nilai Color Different (CD) pada grey scale. Rerata nilai 
grey scale dari jenis dan konsentrasi yang berbeda dapat dilihat 
pada Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10. Rerata Nilai Grey Scale (Perubahan Warna) 

Konsentrasi 
(%) 

Fiksator 

Tawas keterangan 

Kapur 
Tohor keterangan 

GS CD GS CD 

10 3 3 cukup 3 2,7 cukup 
15 3 2,7 cukup 2-3 4,4 kurang 
20 3 2,7 cukup 2 6 kurang 

 

 Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai 
Grey Scale (GS) maka nilai ketahanan luntur warnanya semakin 
baik, sedangkan semakin rendah nilai CD maka nilai ketahanan 
luntur warnanya semakin baik. Fiksator tawas dengan 
konsentrasi 15% dan 20% karena mempunyai nilai CD paling 
rendah yaitu 2,7, jika dikonversikan ke dalam nilai GS adalah 3 
(cukup). Hal ini sesuai pada skala penodaan nilai ketahanan 
luntur paling baik pada konsentrasi 15%.  Pada fiksator kapur 
tohor dengan konsentrasi 10% menghasilkan nilai ketahanan 
luntur paling baik dengan nilai CD paling rendah yaitu 2,7, jika 
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dikonversikan ke dalam nilai SS adalah 3 (cukup). Hal ini sesuai 
pada skala penodaan nilai ketahanan luntur paling baik pada 
konsentrasi 10%. Artinya fiksator dapat mengunci warna pada 
kain pewarnaan alami daun sirsak cukup pada konsentrasi 
tawas 15% sedangkan kapur tohor 10%. Hal ini didukung Piputri 
(2014), menyatakan bahwa berkurangnya warna karena 
pengaruh gosokan yang dihasilkan oleh larutan/gosokan dari 
beberapa kali pencucian tangan atau pencucian dengan mesin. 
Artinya sifat tahan luntur warna pencucian ditentukan oleh kuat 
lemahnya ikatan yang terjadi antara serat, zat warna dan 
fiksator. Menurut Rosyida dan Achdi (2014), bahwa nilai 
perubahan warna yang cukup baik pada hasil uji ketahanan 
luntur warna terhadap pencucian disebabkan pigmen yang 
terkandung dalam larutan zat pewarna alam selama proses 
pewarnaan berlangsung dapat masuk ke dalam serat, berikatan, 
membentuk senyawa kompleks dan mengendap dalam serat 
kapas (selulosa). Walaupun ikatan yang terbentuk hanya 
merupakan ikatan hidrogen, tetapi zat fiksator dapat mengunci 
dan mengendapkan pigmen zat warna dalam serat, sehingga 
tidak mudah keluar dari serat. Hal ini akan menyebabkan 
pigmen zat warna tidak mudah keluar/lepas dari serat dan 
melunturi kain uji saat dilakukan uji ketahanan luntur warna 
terhadap pencucian, sehingga diperoleh nilai ketahanan luntur 
yang baik terhadap pencucian. Artinya fiksator tawas pada 
konsentrasi 15% dan kapur tohor pada konsentrasi 10% 
berikatan kuat dengan serat dan zat warna sehingga pada uji 
ketahanan luntur warna terhadap perubahan warna kain hasil 
pewarna daun sirsak mempunyai ketahanan luntur yang cukup.  

 
- Nilai Staining Scale (Skala Penodaan) 

Rerata nilai CD pada staining scale uji ketahanan luntur 
warna terhadap terhadap perbedaan konsentrasi fiksator pada 
tawas bekisar 2 hingga 4,53 sedangkan pada kapur tohor 
bekisar 4 hingga 5,6 dapat dilihat pada Lampiran 13. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan konsentrasi 
pada fiksator tawas tidak berpengaruh nyata terhadap nilai 
Color Different (CD) pada staining scale sedangkan kombinasi 
perlakuan konsentrasi pada fiksator kapur tohor berpengaruh 
nyata terhadap nilai Color Different (CD) pada staining scale. 
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Rerata nilai staining scale dari jenis dan konsentrasi yang 
berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11. Rerata Nilai Staining Scale (Skala Penodaan) 

Konsentrasi 
(%) 

Fiksator 

Tawas Keterangan 

Kapur 
Tohor keterangan 

SS CD SS CD 

10 4 3,33 baik 4 4 baik 

15 4-5 2 baik 3-4 5,06 cukup baik 

20 4 4,53 baik 3-4 5,6 cukup baik 

 

 Pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai 
Staining Scale (SS) maka nilai ketahanan luntur warnanya 
semakin baik, sedangkan semakin rendah nilai CD maka nilai 
ketahanan luntur warnanya semakin baik. Fiksator tawas 
dengan konsentrasi 15% menghasilkan nilai ketahanan luntur 
warna paling baik jika dengan nilai CD paling rendah yaitu 2, jika 
dikonversikan ke dalam nilai GS adalah 4-5 (baik). Hal ini sesuai 
pada perubahan warna nilai ketahanan luntur paling baik pada 
konsentrasi 15%. Pada fiksator kapur tohor dengan konsentrasi 
10% menghasilkan nilai ketahanan luntur paling baik dengan 
nilai CD paling rendah yaitu 4, jika dikonversikan ke dalam nilai 
SS adalah 4 (baik). Hal ini sesuai pada perubahan warna nilai 
ketahanan luntur paling baik pada konsentrasi 10%. Artinya 
fiksator dapat mengunci warna pada kain pewarnaan alami 
daun sirsak dengan baik pada konsentrasi tawas 15% 
sedangkan kapur tohor 10%. Menurut Rosyida dan Zulfiya 
(2013), pada hasil penodaan warna diperoleh nilai 4, yang 
artinya celupan mempunyai nilai penodaan yang baik. Hal ini 
disebabkan selain pigmen zat warna yang telah berikatan 
dengan serat dengan baik, juga karena telah sempurnanya 
proses pencucian/penyabunan setelah proses pencelupan 
dilakukan. Sisa-sisa zat warna yang hanya menempel pada 
permukaan serat telah terlepas pada proses pencucian 
sebelumnya, sehingga pada saat dilakukan uji ketahanan luntur 
warna terhadap pencucian sudah tidak ada lagi pigmen zat 
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warna yang keluar dari serat dan melunturi kain uji. Hal ini 
diperkuat Hasanudin, (2001) bahwa dalam pengujian bahan 
tekstil direndam dalam larutan sabun dan dikenai gerakan-
gerakan mekanik. Warna pada bahan tekstil akan diserang oleh 
zat kimia dan gerak mekanik sehingga apabila ikatan antara zat 
pewarna dan serat kuat maka warna kain tidak akan luntur. 
Artinya fiksator tawas pada konsentrasi 15% dan kapur tohor 
pada konsentrasi 10% berikatan kuat dengan serat dan zat 
warna sehingga pada uji penodaan kain hasil pewarna daun 
sirsak mempunyai ketahanan luntur yang baik. 
 

4.5 Perlakuan Terbaik 
 Penentuan perlakuan terbaik ditentukan dari 
membandingkan nilai konsentrasi fiksator terbaik dengan hasil 
terbanyak yang dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Perbandingan Nilai Terbaik 

Uji 

Konsentrasi 

Tawas Kapur Tohor 

Warna 10% 20% 

Tingkat Kehalusan 10% 20% 

Nilai a* 10% 20% 

Nilai b* 10% 20% 

Nilai L* 20% 20% 

Gosokan Kering 10% 20% 

Gosokan Basah 10% 15% 

Perubahan Warna 15% 10% 

Skala Penodaan 15% 10% 

  

 Pada Tabel 4.12 terlihat bahwa perlakuan terbaik 
fiksator tawas pada konsentrasi 10% karena nilai tertinggi pada 
masing-masing uji terbanyak pada konsentrasi 10%. Sedang 
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perlakuan terbaik fiksator kapur tohor pada konsentrasi 20% 
karena nilai tertinggi pada masing-masing uji terbanyak pada 
konsentrasi 20%. Artinya perlakuan terbaik tawas berada pada 
konsentrasi terendah sedangkan kapur tohor berada pada 
konsentrasi tertinggi. Menurut Sulaeman (2000), bahwa adanya 
Al3+ dari larutan tawas dan Ca2+ dari larutan kapur menyebabkan 
ikatan antara ion-ion tersebut dengan tanin yang di dalam serat 
berikatan dengan serat lain sehingga molekul zat warna tetap di 
dalam serat menjadi lebih kuat dan tidak mudah keluar. 
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