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ABSTRAK 

Pewarna alami (berasal dari tumbuhan dan hewan) saat ini mulai berkembang dengan pesat karena adanya 

pelarangan penggunaan pewarna sintesis yang mengandung azo karena bersifat karsinogenik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi dari limbah Dalbergia latifolia khususnya pada bagian cabang dan pucuk 

cabang. Bagian tanaman di ekstrak dengan metode ektraksi perebusan selama 1 jam pada suhu 80-900 C. Kain 

mori primisima yang telah beri perlakukan permordan, penganjian dan pembatikan dengan metode cap  

dicelupkan kedalam larutan pewarna sebanyak 4 kali. Kain yang telah diwarnai diberi perlakuan fiksasi dengan 

bahan fiksasi (kapur, tunjung dan tunjung) dan konsentrasi (10, 15, dan 20 g/L). Pengujian kain yang telah 

difiksasi meliputi  ketahanan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam dan cahaya matahari. Nilai pH 

larutan pewarna pada bagian cabang dan pucuk cabang sebesar 7,052 dan 5,75.  Bagian cabang dan pucuk 

cabang mengandung senyawa kimia  tanin, sehingga menghasilkan warna coklat. Pengujian ketahanan luntur 

warna terhadap pencucian, keringat asam dan cahaya matahari pada bagian cabang menghasilkan nilai yang 

masuk dalam kategori sedang sampai tinggi (4-5) dan pada bagian pucuk cabang masuk kategori sedang sampai 

tinggi sedang sampai tinggi (3-5). Nilai-nilai tersebut telah memenuhi SNI Syarat Mutu Kain Batik Mori 

Primissima.  Warna yang dihasilkan dari bagian cabang dengan fiksasi tunjung pink kemudian fiksasi tawas dan 

tunjung pale yellow, dan pada bagian pucuk cabang pada fiksasi tunjung menghasilkan warna brown dan untuk 

fiksasi tawas dan kapur menghasilkan warna pink. Jadi kedua bagian dari spesies D. Latofolia berpotensi 

digunakan sebagai pewarna alami. 

Kata kunci : Pewarna alami, Batik, Dalbergia latifolia 
 

Latar Belakang 
  

Menurut Soeparman (1967), warna sudah dikenal sejak jaman purba (bungkus mumi di Pyramide Mesir 
sudah berwarna). Sampai tahun 1860 warna diperoleh dari alam (tumbuh-tumbuhan dan binatang). Pewarna dari 
tumbuh-tumbuhan banyak diduga sudah memakai bahan mineral sebagai mordan sejak jaman Romawi. Menurut 
Soeparman (1967), penemuan-penemuan tentang warna dimulai pada tahun 1856 di mana  Williem Perkins telah 
menemukan zat warna yang disebut mauve atau orang biasa menyebut zat warna anilina atau zat warna ter 
batubara karena diperoleh melalui isolasi dari batubara yang selanjutnya disebut zat warna sintetis. 
Perkembangan selanjutnya adalah ditemukannya zat warna anilena hitam pada tahun 1863. Tahun 1884 merah 
congo ditemukan oleh Bottinger dan zat bejana ditemukan oleh Rene pada tahun 1901. Pada tahun 1912 
ditemukan Naphtol AS (Azo-series) oleh Grisheim dan zat warna rapid yang merupakan campuran antara napthol 
dan garam diazonium ditemukan pada tahun 1920. 

Dampak negatif dari penggunaan bahan sintetis yang mengandung azo dan yang digunakan langsung 
sebagai bahan pewarna khususnya pada pakaian adalah memicu  kanker kulit (90% merusak sel-sel epidermis) 
karena sifatnya yang karsinogenik. Kondisi ini mengakibatkan pada tahun 1996 Kedutaan Besar Republik 
Indonesia bidang Perdagangan di Nederlands, memberi peringatan akan bahaya zat pewarna sintetis yang 
mengandung azo. Akibat dari peraturan tersebut, jalur perdagangan zat warna sintetis yang mengandung azo 
dengan segala bentuk produknya terutama yang langsung berhubungan dengan kulit manusia seperti : pakaian, 
sepatu, kaos kaki dan selimut sudah dilarang. 

Salah satu kelemahan dari pewarna alami adalah ketahanan luntur yang rendah, sehingga diperlukan 
bahan tambahan untuk menguatkan ketahanan lunturnya. Bahan tambahan tersebut sering disebut dengan 
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bahan fiksasi atau serenan. Bahan yang dapat digunakan sebagai fiksasi antara lain air kapur, tunjung (FeSO4), 
tawas (alum), sendawa (NaNO3) , cuka, jeruk nipis, pijer (borax), gula batu, gula jawa, tape, pisang klutuk dan 
jambu biji (Kasmudjo, 2004).  Tunjung, kapur dan tawas merupakan bahan fiksasi yang dinilai relatif aman 
terhadap lingkungan, mudah didapat serta murah, sehingga banyak digunakan oleh pengrajin batik (Anonim, 
2002). Konsentrasi yang digunakan dalam pemakaian bahan fiksasi adalah tidak boleh lebih dari 50 g/L 
(Hasanudin,2002). 

Warna coklat atau kecoklatan disebabkan karena dalam tanaman tersebut di atas terdapat tanin. Selain 
tanin juga terdapat alizarin, purpurin, hematoksilin, brazilin, hematein, morin, maclurin, chochineal. 
(Hasanudin,2002). Bagian tanin yang juga menghasilkan warna coklat yaitu pyrogallol dan catechol (Hasudin 
dkk,2001) 
   

Metode Penelitian 
 

Bahan  
Bahan yang digunakan merupakan bagian dari tanaman Dalbergia latifolia yakni bagian cabang 

(diameter 8-10 cm) dan pucuk cabang (bagian daun dan cabang) yang kedua bahan ini di dapat dari Gunung 
Kidul. Kain yang digunakan jenis kain mori primissima. 

Tawas dan soda abu untuk permordanan ; kapur tohor, tunjung untuk fiksasi; Natrium chlorida 
maksimum 6%, alkali bebas sebagai NaOH maksimum 0,2%, zat tak terlarut dalam air sebanyak 1,0%, kadar 
sabun non hidrat maksimum 85% untuk uji tahan luntur warna terhadap pencucian pada suhu 400C ; Natrium 
chlorida ,A sam laktat, Dinatrium ortofosfat non hidrat untuk menguji tahan luntur warna terhadap keringat asam  
 
Alat  
 pH meter untuk mengukur pH atau keasaman, Spectrophotometer tipe NF 333 Nippon Denshoku Ind. 
Co.LTD untuk mengukur kecerahan warna, Linitest (Original Hanau 0829, max 2 KW, 220 V) alat untuk uji tahan 
luntur warna terhadap pencucian 40 0C, Gray Scale JIS L 0804 dan Staining Scale JIS L 0805 untuk menilai hasil 
pengujian kain, AATCC Perspirationtester, Tungku pengering listrik merk Memmert, T 40 μ 770245, 220 V, 2200 
W, 2200C alat untuk uji tahan luntur warna terhadap keringat asam, Standart celupan berupa Blue wool, Fade-O 
meterno. Sl-BA, Part No.M7123, diproduksi wira Headingley, Leeds L 561 BW UK Alat untuk uji tahan luntur 
terhadap cahaya matahari. 
 
Metode 
 Serbuk kayu disaring dengan saringan ukuran 40-60 mesh, dilakukan ekstraksi dengan cara perebusan 
selama 1 jam setelah mendidih,larutan kemudian diuji pH, uji fitokimia dan sisa larutan digunakan untuk mencelup 
kain. Kain mori primissima sebelum dibei pewarna dilakukan proses pemordanan dengan tawas dan soda abu. 
Kain di rebus dalam larutan tersebut kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah dimordan kain kemudian 
dicelup dengan pewarna sebanyak 4 kali pencelupan dengan cara 15 menit dicelup dan 45 menit diangin-
anginkan. Kain yang telah dicelup kemudian difiksasi dengan bahan kimia tunjung, tawas dan kapur dengan 
konsentrasi 10,15 dan 20 gr/liter. Kain yang telah difikasasi  kemudian di uji dengan pengujian tahan uji tehadap 
pencucian, matahari dan keringat 
 

Hasil dan Diskusi 
 

Karakteristik Larutan Pewarna 
 Hasil pengujian karakteristik larutan pewarna meliputi nilai pH dan pengujian fitokimia.  
1.  Nilai pH 

Tabel 1. Nilai pH Larutan Pewarna 

Bagian Ul 1 Ul 2 Ul 3 Ul 4 Ul 5 Rata- Rata 

Cabang 6,89 7,03 7,08 7,14 7,12    7,052 

 Pucuk Cabang 5,85 5,77 5,72 5,71 5,7     5,75 

 
 Nilai pH pada bagian cabang Dalbergia latifolia yakni 7,052 nilai ini termasuk ke dalam golongan nilai 
netral. Menurut Dean,1999 menyatakan bahwa nilai pH 7 menurupakan nilai netral, dan nilai ini dianggap paling 
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sesuai untuk pewarnaan kain dari bahan tumbuhan. Pada nilai ini (pH 7)  warna yang dihasilkan cenderung ke 
arah warna coklat. Nilai pada bagian pucuk cabang yakni 5,75, nilai ini termasuk ke dalam nilai asam. Dean 
(1999) menyatakan bahwa nilai 5,5-8,5 dinilai aman dan tidak berdampak negatif terhadap hasil pewarnaan. 
 
2. Pengujian Fitokimia 

Tabel Pengujian Fitokimia 

No. Pengujian Hasil Cabang Hasil Pucuk Cabang 

1. Flavonoid    - - 

2. Saponin - - 

3. Tannin + + 

4. Phenol + + 

5. Alkoloid - + 

  

 Dari hasil pengujian fitokimia didapatkan bahwa pada bagian cabang mengandung senyawa tannin dan 
phenol dan pada bagian pucuk cabang mengandung senyawa phenol, tanin dan  alkoloid. Hasil pada cabang dan 
pucuk cabang dengan adanya tannin menyebabkan warna kain menjadi coklat. Menurut Khusniati (2008) 
menyebutkan bahwa untuk mendapatkan warna kuning sampai coklat dapat diperoleh dari bagian tumbuhan 
yang mengandung tanin. Hal ini diperkuat oleh Hasanudin (2001), yang  menyebutkan bahwa kandungan tanin 
akan menyebabkan warna coklat. 
 

3. Pengukuran Warna 

Pengukuran warna yang dilakukan meliputi nilai L*, a* dan b*. Nilai L*berfungsi untuk  mengukur tingkat  
kecerahan, dimana 0=hitam, 100= putih; nilai a* merupakan koordinat merah-hijau dimana nilai posifit : merah, 
nilai negatif = hijau dan nilai b* adalah koordinat kuning-biru dimana nilai positif : kuning, nilai negatif : biru dan 
nama warna yang dihasilkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 
a. Bagian Cabang 

Tabel 2. Pengukuran warna  

Fiksasi Konsentrasi                
          L*               

          
       a* 

             b*  
       Warna 

  

Sebelum 
Fiksasi 

- 69,59 6,38 11,05  Very Pale 
Brown 

Tunjung 10 gr/L 72,02 5,06 11,22 Pink 

 15 gr/L 70,90 6,47 14,07 Pink 

 20 gr/L 70,94 6,35 11,41 Pink 

Tawas      

 10 gr/L 77,62 4,32 -3,14 Pale Yellow 

 15 gr/L 78.56 4,33 -3,35 Pale Yellow 

 20 gr/L 79.22 4,03 -3,98 Pale Yellow 

Kapur      

 10 gr/L 78,25 4,28 -2,49 Pale Yellow 

 15 gr/L 78,45 4,03 -2,55 Pale Yellow 

 20 gr/L 78,45 4,36 -3,45 Pale Yellow 

L*: lightness (0=black, 100=white), a*: red-green coordinates (positive values=red, negative values=green), b : 
yellow-blue coordinates (positive values=yellow, negative values=blue). 
Pengukuran warna yang dilakukan meliputi nilai L*,a*, b* dan nama warna. Nilai L* berfungsi untuk  mengukur 
tingkat  kecerahan, dimana 0=hitam,100= putih; nilai a*  merupakan koordinat merah-hijau dimana nilai posifit : 
merah, nilai negatif = hijau dan  nilai b* adalah koordinat kuning-biru dimana nilai positif : kuning, nilai negatif : 
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biru dan nama warna yang dihasilkan.  Nilai L* yang didapat pada fiksasi tunjung menunjukkan nilai yang semakin 
menurun,hal ini dapat dikatakan bahwa fiksasi tunjung mengubah warna menjadi lebih gelap. Pada warna alam, 
tawas akan memberikan arah warna sesuai dengan warna aslinya sedang tunjung akan memberikan warna 
kearah lebih gelap atau tua (Anonim, 2002b).  Hal ini diduga karena pengaruh kandungan kimia yang terdapat 
dalam bahan fiksasi, yakni adanya Ca2+ dari larutan kapur, Fe2+ dari larutan tunjung ataupun Al3+ dari larutan 
tawas. Selain  memperkuat ikatan, garam logam pada bahan fiksasi juga berfungsi untuk merubah arah warna zat 
warna alam, sesuai dengan jenis garam logam yang mengikatnya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Balai Besar Batik dan Kerajinan Yogyakarta (Anonim, 2007h), pada pewarna alami daun Jati, kayu 
Nangka, dan daun Mangga penggunaan bahan fiksasi dari tunjung memberikan warna cenderung gelap. 
 

b. Bagian Pucuk Cabang 

Tabel  3. Pengukuran warna  

Fiksasi Konsentrasi               L*                     
a* 

            b*  
      Warna 

  

Sebelum Fiksasi - 63,98 7,71 16,31  Very Pale 
Brown 

Tunjung 10 gr/L 46,62 5,52 4,32 Brown 

 15 gr/L 46,2 5,19 5,17 Brown 

 20 gr/L 44,28 6,13 5,05 Brown 

Tawas      

 10 gr/L 66,1 8,21 7,81 Pink 

 15 gr/L 70,73 9,91 9,86 Pink 

 20 gr/L 70,28 10,21 8,89 Pink 

Kapur      

 10 gr/L 72,22 10,17 9,53 Pink 

 15 gr/L 73,38 9,88 8,71 Pink 

 20 gr/L 70,63 6,47 5,03 Pink 

L*: lightness (0=black, 100=white), a*: red-green coordinates (positive values=red, negative values=green), 
b :     yellow-blue coordinates (positive values=yellow, negative values=blue). 
 
Nilai L* yang didapat pada fiksasi tunjung menunjukkan nilai yang semakin menurun,hal ini dapat dikatakan 
bahwa fiksasi tunjung mengubah warna menjadi lebih gelap. Pada warna alam, tawas akan memberikan arah 
warna sesuai dengan warna aslinya sedang tunjung akan memberikan warna kearah lebih gelap atau tua 
(Anonim, 2002b).  Hal ini diduga karena pengaruh kandungan kimia yang terdapat dalam bahan fiksasi, yakni 
adanya Ca2+ dari larutan kapur, Fe2+ dari larutan tunjung ataupun Al3+ dari larutan tawas. Selain  memperkuat 
ikatan, garam logam pada bahan fiksasi juga berfungsi untuk merubah arah warna zat warna alam, sesuai 
dengan jenis garam logam yang mengikatnya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Balai 
Besar Batik dan Kerajinan Yogyakarta (Anonim, 2007), pada pewarna alami daun Jati, kayu Nangka, dan daun 
Mangga penggunaan bahan fiksasi dari tunjung memberikan warna cenderung gelap. 
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Kualitas Pewarnaan Batik 

 Kualitias pewarnaan batik yang di uji meliputi nilai penodaan warna terhadap pencucian dan keringat 
asam, dan nilai perubahan warna meliputi pencucian, sinar matahari dan keringat asam.  
a. Cabang 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kualitas Pewarnaan  

Fiksasi Konsentrasi 

Nilai Penodaan  Nilai Perubahan Warna 

Pencucian 
     Keringat  
    Asam Pencucian      Sinar Matahari Keringat Asam 

Tunjung 
      

 
10 gr/L 5 4-5 5 5 4 

 
15 gr/L 5 4-5 4-5 5 4 

 
20 gr/L 5 4-5 4-5 5 4 

Tawas 
      

 
10 gr/L 5 4-5 5 4-5 4 

 
15 gr/L 5 4-5 5 4-5 4 

 
20 gr/L 5 4-5 4-5 4-5 4 

Kapur 
      

 
10 gr/L 5 4-5 5 4-5 4 

 
15 gr/L 5 4-5 4-5 4-5 4 

  20 gr/L 5 4-5 5 4-5 4 

Kategori nilai rendah  = 1, 1-2, 2; Kategori nilai sedang = 2-3, 3, 3-4;Kategori nilai tinggi = 4, 

4-5,5 

 
Seluruh nilai penodaan termasuk ke dalam kategori tinggi (4-5), sehingga tidak perlu dilakukan uji statistik. Nilai 
ini telah memenuhi SNI yakni nilai minimal 3 (sedang) Hal ini diduga karena penggunaan bahan fiksasi dapat 
mengikat kuat zat pewarna dari seluruh Dalbergia latifolia pada kain. Menurut Hasanudin dan Widjiati (2002) yang 
menyatakan bahwa sifat tahan luntur warna pencucian ditentukan oleh kuat lemahnya ikatan yang terjadi antara 
serat dan zat warna. Hal tersebut diperkuat oleh Sulaeman dkk (2000) menyebutkan adanya Ca2+ dari larutan 
kapur, Fe2+ dari larutan tunjung ataupun Al3+ dari larutan tawas akan menyebabkan ikatan antara ion-ion tersebut 
dengan tanin yang telah berada di dalam serat dan telah berikatan dengan serat sehingga molekul zat pewarna 
alam yang berada di dalam serat menjadi lebih besar. Hal ini mengakibatkan molekul zat pewarna alam akan 
sukar keluar dari pori-pori serat atau akan memperkuat ketahanan luntur. Pengujian terhadap sinar matahari 
menunjukkan nilai yang masuk dalam kategori tinggi, hal ini berarti bahwa kain yang telah diwarnai tidak 
mengalami perubahan warna setelah dilakukan pengujian terhadap sinar matahari. Hasil tersebut diduga karena 
kestabilan bahan pewarna. Menurut Hasanudin dkk (2001), sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet dan 
energi panas yang menyerang rantai molekul zat warna dapat menyebabkan rantai molekul zat warna putus. 
Akibat dari rantai yang putus, dapat menyebabkan warna pudar (luntur) karena gugus pembawa warna pada 
molekul zat warna tidak aktif.  Hal ini diperkuat oleh Hasanudin dan Widjiati (2002), nilai ketahanan luntur warna 
terhadap sinar matahari lebih ditentukan oleh stabil dan tidaknya struktur molekul zat warna apabila terkena 
energi panas dan sinar ultra violet. 
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b. Pucuk Cabang 

Tabel 4. Hasil Pengujian Kualitas Pewarnaan  

Fiksasi Konsentrasi 

Nilai Penodaan  Nilai Perubahan Warna 

Pencucian 
  Keringat  
     Asam Pencucian Sinar Matahari 

        Keringat  
         Asam 

Tunjung 
      

 
10 gr/L 4-5 4-5 3-4 4-5 3-4 

 
15 gr/L 4-5 4-5 3-4 5 3 

 
20 gr/L 4 4-5 3-4 5 3 

Tawas 
      

 
10 gr/L 4 4-5 4-5 4-5 4 

 
15 gr/L 4 4-5 4 5 4 

 
20 gr/L 5 4-5 4-5 5 4-5 

Kapur 
      

 
10 gr/L 5 4-5 4-5 5 4 

 
15 gr/L 5 4-5 4-5 5 4 

 
20 gr/L 5 4-5 4-5 5 4 

Kategori nilai rendah = 1, 1-2, 2; Kategori nilai sedang= 2-3, 3, 3-4;Kategori nilai tinggi= 4, 4-5,5 

 

Hasil ini diduga karena bahan fiksasi dapat mengikat kuat bahan pewarna dari Dalbergia latifolia. Bahan fiksasi  
mengikat kuat bahan pewarna pada kain, sehingga pada saat dicuci tidak melunturi (menodai) kain lain (kapas 
dan wool). Menurut Hasanudin dkk (2001), dalam pengujian ini bahan tekstil direndam dalam larutan sabun dan 
dikenai gerakan-gerakan mekanik. Warna pada bahan tekstil diserang oleh zat kimia dan gerak mekanik. Apabila 
ikatan antara zat pewarna dan serat kuat, warna pada kain tidak akan luntur. Pengujian terhadap sinar matahari 
menunjukkan nilai yang masuk dalam kategori tinggi, hal ini berarti bahwa kain yang telah diwarnai tidak 
mengalami perubahan warna setelah dilakukan pengujian terhadap sinar matahari. Hasil tersebut diduga karena 
kestabilan bahan pewarna. Menurut Hasanudin dkk (2001), sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet dan 
energi panas yang menyerang rantai molekul zat warna dapat menyebabkan rantai molekul zat warna putus. 
Akibat dari rantai yang putus, dapat menyebabkan warna pudar (luntur) karena gugus pembawa warna pada 
molekul zat warna tidak aktif.  Hal ini diperkuat oleh Hasanudin dan Widjiati (2002), nilai ketahanan luntur warna 
terhadap sinar matahari lebih ditentukan oleh stabil dan tidaknya struktur molekul zat warna apabila terkena 
energi panas dan sinar ultra violet. 
 

Kesimpulan 

Larutan pewarna menghasilkan pH bagian cabang 7,052 dan bagian  pucuk cabang 5,75. Bagian cabang 
mengandung senyawa kimia berupa phenol dan tanin sedangkan pada pucuk cabang mengandung tanin, phenol 
dan alkoloid. Adanya kandungan tanin menyebabkan warna yang dihasilkan bewarna coklat. Bagian cabang pada 
semua pengujian pengujian ketahanan luntur warna menghasilkan nilai tinggi (4-5) dan pada bagian pucuk 
cabang sedang sampai tinggi (3-5). Warna yang dihasilkan dari bagian cabang dengan fiksasi tunjung pink 
kemudian fiksasi tawas dan tunjung pale yellow, dan pada bagian pucuk cabang pada fiksasi tunjung 
menghasilkan warna brown dan untuk fiksasi tawas dan kapur menghasilkan warna pink. Jadi kedua bagian dari 
spesies D. Latofolia berpotensi digunakan sebagai pewarna alami. 
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