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ABSTRAK 

 
Daun mangga arum manis diduga dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami karena 
terdapat kandungan pigmen warna, yaitu flavonoid. Zat warna alami ini masih sedikit memiliki 
kelemahan, yaitu daya tahan lunturnya rendah sehingga diperlukan bahan fiksasi yang 
berfungsi mengikat zat warna tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kefektifan 
bahan pewarna dari daun mangga arum manis berdasarkan konsentrasi bahan pewarna dan 
jenis fiksasi yang digunakan. 
Penelitian ini menggunakan dua faktor, yaitu konsentrasi bahan pewarna (5%, 10%, dan 15%) 
dan bahan fiksasi (prusi, tunjung, dan tawas). Kegiatan awal penelitian ini adalah ekstraksi 
daun mangga dan mengidentifikasi karakteristik ekstrak yang dihasilkan, meliputi intensitas 
warna, nilai pH, dan pengaruh suhu 300C dan 1000C. Kegiatan selanjutnya mengaplikasikan 
ekstrak sebagai pewarna batik dan menguji nilai ketahanan luntur warna serta nama warna. 
Karakteristik larutan pewarna diuji dengan rancangan acak lengkap dan uji lanjut HSD, 
sedangkan nilai ketahanan luntur warna dan nama warna diuji dengan analisis Kruskal Wallis. 
Hasil pengujian karakteristik bahan pewarna, nilai rata-rata intensitas warna sebesar 0,360 A, 
pH sebesar 5,65, pengaruh suhu 300C dan 1000C sebesar 0,744 A dan 0,591 A. Faktor 
konsentrasi berpengaruh sangat nyata terhadap intensitas warna dan pengaruh suhu 300C dan 
1000C tetapi tidak berpengaruh nyata pada nilai pH. Kualitas batik yang dihasilkan termasuk 
katagori sedang sampai tinggi. Pada pengujian kualitas batik, konsentrasi bahan pewarna 
berpengaruh nyata terhadap penodaan warna pada wool terhadap keringat asam dan 
berpengaruh sangat nyata terhadap perubahan warna keringat asam dan sinar matahari. 
Konsentrasi tidak berpengaruh nyata terhadap penodaan warna pada kapas dan wool pada 
pencucian 400C. Perbedaan fiksasi berpengaruh nyata terhadap penodaan warna pada wool 
terhadap keringat asam dan perubahan warna pada pencucian 400C, tetapi berpengaruh 
sangat nyata pada penodaan warna pada kapas terhadap keringat asam dan nama warna. 
Perbedaan fiksasi tidak berngaruh nyata terhadap nilai penodaan warna pada kapas dan wool 
pada pencucian 400C, perubahan warna terhadap keringat asam, dan sinar matahari. Sebagian 
besar nilai ketahanan luntur warna memenuhi standar syarat mutu kain batik mori primisima 
SNI 08-0633-1996, kecuali ada nilai yang tidak memenuhi standar, yaitu nilai perubahan warna 
terhadap pencucian 400C pada kain batik yang menggunakan fiksasi tawas pada semua 
konsentrasi dan nilai perubahan warna terhadap sinar matahari pada kain batik yang 
menggunakan fiksasi prusi dan tawas dengan konsentrasi 5%. Dengan demikian disarankan 
menggunakan bahan pewarna dengan konsentrasi 10% dan 15% dengan tunjung sebagai 
bahan fikasinya.  

 
Kata kunci : Mangifera indica, zat warna alam 

 
 
Pendahuluan 

Zat  pewarna alami adalah zat warna yang diperoleh dari hewan (misalnya lak) atau 
tanaman yang dapat berasal dari akar, batang, daun, buah, kulit dan bunga. Pada umumnya 
golongan pigmen tanaman adalah klorofil, karotenoid, flovonoid, dan kuinon (Anonim, 2007a). 
Menurut Lestari (2000), tanaman yang dapat dijadikan bahan pewarna alami, yaitu nila (daun), 
tingi (kulit kayu), mahoni (kayu, daun), mangga (kulit kayu, daun), nangka (kayu), putri malu 
(bunga, daun), jambu biji (daun), secang (kayu). Namun seiring kemajuan teknologi dan 
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ditemukannya zat warna sintesis untuk tekstil, maka penggunaan bahan pewarna alami menjadi 
berkurang. Zat warna sintesis memiliki sifat amino aromatic yang diduga keras dapat 
menyebabkan kanker kulit (bersifat karsinogen) (Lestari, 1999),  oleh karena itu penggunaan 
zat warna sintesis kemudian semakin diminimalkan. 

Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan adalah Mangifera indica 
L.(mangga/mempelam), khususnya dari jenis mangga arum manis. Zat pewarna alami yang 
berasal dari mangga bisa didapat dengan cara mengekstrak dari bagian daunnya. Ekstrak dari 
daun mangga ini menghasilkan warna hijau kekuningan (Lestari, 2000). Proses ektraksi bahan 
pewarna alami (coloring matter) bermacam-macam dan yang paling sederhana adalah dengan 
pelarut air.  Perkembangan selanjutnya, bahan baku  pewarna alami dibuat menjadi bentuk 
yang lebih halus diekstrak dengan pelarut air dengan perbandingan 1 : 10. Proses ekstraksi 
dilakukan dengan cara perebusan (Lestari, 1999).  Konsentrasi  bahan pewarna yang 
digunakan menentukan kualitas hasil pewarnaan. Pengggunaan konsentrasi yakni sebesar 
5%,10% dan 15%. 

Pewarnaan kain dengan bahan pewarna alami memiliki daya tahan luntur warna yang 
rendah, sehingga memerlukan bahan tambahan untuk mengikat warna supaya meningkatkan 
ketahanan terhadap luntur. Cara untuk meningkatkan ketahanan luntur adalah dengan 
menggunakan proses fiksasi. Bahan fiksasi yang digunakan  yaitu tunjung (FeSO4), tawas 
(Potash alum), dan prusi (Copper sulfate) (Soesanto, 1988). Dosis yang disarankan untuk 
bahan fiksasi  di dalam 1 liter air adalah 7 % untuk tawas, 5 % untuk kapur, dan 2 % untuk 
tunjung (Anonim, 2002), sedangkan untuk prusi dosis yang disarankan adalah 2 % (Dean, 
1999).  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengrajin batik 
dalam memanfaatkan bahan pewarna alami daun mangga Arum manis dengan konsentrasi 
yang berbeda-beda dan  bahan fiksasi (prusi,  tunjung dan tawas) yang berbeda-beda.  
 
Metode Penelitian 
Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah daun mangga arum manis (Mangifera indica L) tua yang 
berwarna hijau, dengan bahan fiksasi berupa Tawas, Prusi dan Tunjung. Bahan lain yang 
digunakan yaitu bahan tawas, soda abu, air, kanji, Natrium chlorida, asam laktat, dinatrium 
ortofosfat non hidrat, aquades, kain wool dan kain kapas. Untuk aplikasi digunakan kain mori 
primissima. 

Peralatan utama yang digunakan antara lain : alat ekstraksi, timbangan Analitik , 
pemanas, pengaduk, spectrometer UV UV/Fis , gelas ukur, pH meter,  linitest, Gray Scale, 
AATCC Perspirationtester, Standart celupan berupa Blue wool dan Munsell Color Chart. 
 
Prosedur 
1. Pembuatan ekstrak pewarna : yaitu dengan ekstraksi air panas, ekstrak yang digunakan  

ada  3 macam konsentrasi bahan pewarna, yaitu 5%, 10%, 15% .  
2. Pewarnaan kain, meliputi : pemordanan, penganjian kain, pengecapan kain (pembatikan), 

pencelupan dalam pewarna, proses fiksasi, pelorodan dan penjemuran kain.   
3. Pengujian : 

• Pengujian karakteristik bahan pewarna hasil ekstraksi, meliputi : pengujian intensitas 
warna, pengaruh suhu, dan keasaman / pH. 

• Pengujian kualitas pewarnaan batik berupa pengujian ketahanan luntur warna, meliputi 
: Uji Tahan Luntur Warna Terhadap Pencucian 400C, Uji Tahan Luntur Warna terhadap 
Keringat Asam, dan Uji Tahan Luntur terhadap Cahaya matahari.  

• Nama Warna : pengujian nama hasil pewarnaan batik dilakukan dengan menggunakan 
Munsell color chart.  
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Analisis Data 
Hasil pengujian karakteristik bahan pewarna  meliputi : nilai intensitas warna, pengaruh 

suhu dan pH. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan F Hitung, pengaruh faktor  
yang berbeda nyata pada taraf uji 5% dan 1% di uji lanjut dengan HSD (Honesty Significant 
Differences).  

Pengujian kualitas pewarnaan batik menggunakan Completly Random Design. Faktor 
yang digunakan yaitu perbedaan konsentrasi  dan bahan Fiksasi. Hasil uji ketahanan luntur 
warna dan nama warna kemudian di uji dengan menggunakan uji Chi-kuadrat. Apabila dari 
hasil uji chi-kuadrat terdapat  perbedaan, maka dilakukan uji lanjut dengan Uji Kruskall Wallis.   
 
Hasil dan Pembahasan 
1.  Karakteristik Bahan Pewarna  
 
Tabel 1. Hasil Pengujian Karakteristik Pewarna 

Sampel Uji Karakteristik Pewarna 
K1 K2 K3 

Rata-rata 

Absorbansi/Intensitas Warna (A) 0,310 ** 0,366 0,402 0,360 
Ph 5,70 5,63 5,60 5,65 
Intensitas Warna Terhadap Suhu 30˚C (A) 0,617** 0,759** 0,855** 0,744 
Intensitas Warna Terhadap Suhu 100˚C (A) 0,368** 0,606** 0,800** 0,591 

Keterangan :  
 K1 : Konsentrasi 5%  K2 : Konsentrasi 10%  K3 : Konsentrasi 15% 
 ** : sangat signifikan 

 

                       
Gambar 1. Histogram Nilai Intensitas Warna       Gambar 2. Histogram Nilai pH Bahan 
          daun mangga arum manis 
 

                                                
Gambar 3. Histogram Pengaruh Suhu 300C dan 1000C 

 
1. Intensitas Warna 

Nilai absorbansi untuk intensitas warna diuji pada panjang gelombang 400 nm. Dari 
hasil pengujian intensitas warna didapatkan nilai rata-rata, yaitu sebesar 0,360 A.  Nilai 
intensitas warna tertinggi diperoleh pada konsentrasi 15% (K3) yakni sebesar 0,402 A dan 
terendah pada konsentrasi 5% yakni sebesar 0,310 A.  Semakin tinggi nilai absorbansi suatu 
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larutan, maka larutan tersebut semakin pekat. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi 15% lebih 
banyak terdapat ekstrak bahan pewarna. Dalam Anonim (2008), disebutkan bahwa bagian sinar 
yang diserap tergantung pada berapa banyak molekul yang berinteraksi dengan sinar. Jika zat 
warna berupa larutan pekat, maka akan diperoleh absorbansi yang sangat tinggi karena banyak 
molekul yang berinteraksi dengan sinar. Akan tetapi, dalam larutan yang sangat encer sangat 
sulit untuk melihat warnanya dan nilai absorbansinya sangat rendah. Dengan demikian 
konsentrasi 10% (K2) merupakan perbandingan yang terbaik,sesuai dengan Lestari,1999 yang 
menyatakan bahwa perbandingan 1:10 merupakan perbandingan terbaik untuk ekstrak dengan 
cara perebusan. 

 
2. Keasaman/pH Bahan Pewarna 

Nilai pH rata-rata yang dihasilkan dari ketiga konsentrasi bahan pewarna, yaitu sebesar 
5,65. Nilai pH tertinggi yakni pada konsentrasi 5% (K1) dengan nilai sebesar 5,70 dan pH 
terendah terdapat  pada konsentrasi 15% (K3).  Penurunan pH (semakin asam larutan) ini di 
duga akibat  semakin pekat larutan tersebut. Dari ketiga konsentrasi tersebut, konsentrasi 10% 
(K2) dianggap sebagai konsentrasi terbaik. Kandungan kimia yang terdapat dalam mangga 
arum manis adalah senyawa flavonoid yang merupakan kelompok senyawa fenol yang bersifat 
asam. Selain itu juga dikarenakan kandungan pigmen yang ada di dalam larutan pewarna daun 
mangga arum manis adalah flavonoid yang memberikan warna kuning (Lestari dan Suprapto, 
2000). 

 
3. Pengaruh Suhu 300C dan 1000C 
a. Pengaruh suhu 300C 

Pada pengujian 300C didapatkan nilai absorbansi rata-rata dari masing-masing 
konsentrasi, yaitu sebesar 0,744 A. Nilai absorbansi tertinggi didapatkan pada konsentrasi 15% 
yakni nilai sebesar 0,855  dan terendah pada konsentrasi 5% yakni sebesar 0,617 A. 
Penurunan nilai absorbansi diduga akibat kepekatan larutan yang berbeda, pada konsentrasi 
15% larutan menjadi semakin pekat apabila dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih 
rendah. Nilai absorbansi akan semakin tinggi jika larutan semakin pekat (Anonim, 2008).  
 
b. Pengaruh suhu 1000C 

Pada pengujian ini didapatkan nilai absorbansi rata-rata nilai absorbansi yaitu sebesar 
0,591 A. Nilai absorbansi tertinggi didapatkan pada konsentrasi 15% yakni sebesar 0,800 A dan 
terendah pada konsentrasi 5% yakni sebesar 0,368A. Sama halnya dengan pengaruh suhu 30 0 
C, penurunan nilai absorbansi diduga akibat kepekatan larutan yang berbeda, pada konsentrasi 
15% larutan menjadi semakin pekat apabila dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih 
rendah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kandungan ekstrak yang terdapat pada larutan 
pewarna tersebut. Semakin pekat larutan pewarna maka semakin tinggi nilai absorbansi yang 
dihasilkan (Anonim, 2008). 

Dari hasil pengujian pengaruh suhu 300C dan 1000C dapat dilihat bahwa dengan 
semakin meningkatnya suhu pada larutan pewarna tersebut menyebabkan adanya kerusakan 
warna,dapat dilihat dari rata-rata hasil 300C sebesar 0,744 A dan 1000C sebesar 0,591 A. 
Deman (1997) menyatakan bahwa, kandungan pigmen akan menurun jika waktu penyimpan 
diperpanjang dan suhu dinaikkan. Wijaya (2000)dalam Pujiarti (2005) menyatakan bahwa, 
pemanasan sangat berpengaruh pada stabilitas warna dan dapat menyebabkan warna menjadi 
pucat. 
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2.   Kualitas Pewarnaan Batik 
 
Tabel 2. Hasil Pengujian Kualitas Pewarnaan Batik 

Sampel Uji 
Kualitas K1F

1 
K1F

2 
K1F

3 
K2F

1 K2F2 K2F
3 

K3F
1 

K3F
2 

K3F
3 

Nilai Penodaan Terhadap Keringat 
Asam 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 

Nilai Penodaan Ketahanan Luntur 
Warna Terhadap Pencucian 40˚C 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 

Nilai Perubahan Warna Terhadap 
Keringat Asam 3-4 4 3-4 4 4-5 4 4 4 4 

Nilai Perubahan Warna Terhadap 
Pencucian 40˚C 3-4 3-4 2-3 3-4 3 2-3 4-5 3-4 2-3 

Nilai Perubahan Warna Terhadap 
Cahaya Matahari 3-4 4 3-4 4 4-5 4 4 4 4 

Keterangan : 
K1 = Konsentrasi 5% F1 = Prusi   Kategori rendah = 1, 1-2, 2 
K2 = Konsentrasi 10% F2 = Tunjung Kategori sedang = 2-3, 3, 3-4 
K3 = Konsentrasi 15% F3 = Tawas Kategori tinggi   = 4, 4-5, 5 

 
a.   Nilai Penodaan Warna terhadap Keringat Asam dan Pencucian 400C  

Hasil pengujian penodaan warna terhadap keringat asam termasuk dalam kategori 
sedang (3-4) sampai tinggi (4-5). Nilai ini sesuai dengan standar kualitas batik untuk kain 
primissima, hal ini dikarenakan ketahanan bahan fiksasi mengikat warna larutan asam. Faktor 
fiksasi memberikan pengaruh yang sangat nyata, hal ini dikarenakan ketahanan bahan fiksasi 
mengikat warna larutan asam. Warna yang menempel, khususnya kain batik yang 
menggunakan fiksasi prusi dikarenakan pigmen warna yang larut dalam larutan asam masih 
aktif. Kain batik yang menggunakan fiksasi tunjung dan tawas setelah diuji terhadap keringat 
asam untuk penodaan warna, tidak terlihat adanya penodaan warna. Pigmen warna yang aktif 
tersebut akan menempel atau melunturi kain tekstil lain yang direndam bersamaan dalam 
larutan asam (Hasanudin, 2001). Faktor konsentrasi tidak berpengaruh nyata, hal ini 
dikarenakan dari ke tiga konsentrasi tersebut memberikan kesesuaian terhadap fiksasi yang 
digunakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan fiksasi tunjung dinilai yang 
terbaik. 

  Hasil  pengujian penodaan warna terhadap pencucian 400C termasuk dalam kategori 
tinggi (4-5). Nilai ini sesuai dengan standar kualitas batik untuk kain primissima. Dimana faktor 
konsentrasi dan fiksasi tidak berbeda nyata pada pengujian ini.  Hasanudin dkk (2001), 
menyatakan bahwa zat warna yang masuk ke dalam serat kain dengan sempurna tidak akan 
terlepas pada saat di uji dengan larutan asam. Hasil ini diduga karena bahan fiksasi dapat 
mengikat kuat bahan pewarna dari daun mangga dengan konsentrasi  yang berbeda. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan fiksasi dari tunjung dan tawas memberikan hasil 
terbaik. 
 
b.   Nilai Perubahan Warna terhadap Keringat  Asam 

Nilai perubahan warna terhadap keringat asam termasuk dalam kategori sedang 
sampai tinggi, yaitu 3-4, 4, dan 4-5. Semua nilai perubahan warna terhadap keringat asam 
masuk dalam standar syarat mutu kain batik (mori primisima), yaitu minimal 3.  Faktor 
konsentrasi memberikan perbedaan yang sangat nyata dan faktor fiksasi tidak memberikan 
pengaruh yang nyata. Hal ini diduga dipengaruhi oleh banyaknya ekstrak yang dapat masuk ke 
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dalam kain. Zat warna yang masuk sempurna ke dalam kain tidak akan terlepas pada saat diuji 
dengan larutan keringat asam (Hasanudin, dkk, 2001). Konsentrasi 10% dan 15% dengan 
bahan fikasi tunjung dan tawas  memberikan nilai yang terbaik pada hasil penelitian ini. 

 
c. Nilai Perubahan Warna terhadap Pencucian 400C 

Nilai perubahan warna terhadap pencucian 400C didapatkan nilai 2-3, 3, 3-4, dan 4-5, 
nilai ini termasuk dalam kategori sedang sampai tinggi. Dari nilai perubahan warna tersebut 
terdapat nilai yang tidak masuk standar, yaitu 2-3 untuk fiksasi tawas. Faktor konsentrasi dan 
fiksasi memberikan perbedaan nyata terhadap nilai perubahan warna pada pencucian 400C. 
Konsentrasi 15% dengan menggunakan prusi dan tunjung sebagai bahan fiksasinya 
memberikan nilai terbaik. Kain batik yang difiksasi dengan tawas tidak tahan terhadap larutan 
basa (pencucian), sedangkan fiksasi tunjung dan prusi mempunyai ketahanan yang cukup 
tinggi pada suasana basa. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan kuat lemahnya ikatan 
antara serat dan zat warna. Zat warna alam yang tahan cucinya baik, tahan keringat asamnya 
jelek (Hasanudin, dkk, 2001), begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa zat warna alam 
yang tahan basa (pencucian) tidak tahan asam (keringat) pada saat dicuci. 
 
d.  Nilai Perubahan Warna terhadap Cahaya Matahari 

Nilai perubahan warna  terhadap sinar matahari didapatkan nilai 3-4, 4, dan 4-5. Di 
dalam nilai perubahan warna terhadap sinar matahari terdapat nilai yang tidak termasuk 
standar, yaitu 3-4 untuk fiksasi prusi dengan konsentrasi 5% sedangkan konsentrasi 10% dan 
15% dengan bahan fikasi tawas dan tunjung memenuhi standar.  Secara keseluruhan nilai 
perubahan warna terhadap sinar matahari adalah cukup baik sampai sangat baik. Faktor 
konsentrasi memberikan perbedaan yang sangat nyata, konsentrasi 10% dan 15% memberikan 
nilai yang terbaik pada penelitian ini, sedangkan faktor fiksasi tidak memberikan perbedaan 
yang nyata.  Hal ini diduga karena pada konsentrasi tinggi zat warna yang masuk ke dalam kain 
lebih banyak karena ekstrak yang ada lebih banyak. 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. 

 
3. Nama Warna 
 
Tabel 3. Hasil Pengujian Nama Warna 

Nama Warna 

K1F1 K1F2 K1F3 K2F1 K2F2 K2F3 K3F1 K3F2 K3F3 
OY DB Y OY DB Y OY DB Y 

Keterangan : 
OY : Olive yellow (kuning zaitun) 
DB : Dark brown (coklat tua) 
Y : Yellow (kuning) 
 

Warna awal yang dihasilkan pada kain batik sebelum difiksasi adalah kuning tua. Hal ini 
dikarenakan senyawa penyusun warna yang terdapat pada daun mangga arum manis adalah 
flavonoid (Hutapea, dkk, 1994). Flavonoid memberikan pigmen kuning sampai jingga (Lestari 
dan Suprapto, 2000). Pada pengujian analisis nama warna dilakukan terlebih dahulu 
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pengkategorian nama warna (Sugiyono, 2007). Kategori 1 adalah kuning zaitun, kategori 2 
adalah coklat tua, dan kategori 3 adalah kuning. Dari hasil analisis Kruskal Wallis menunjukkan 
bahwa faktor fiksasi memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap nama warna yang 
dihasilkan. Hal ini dikarenakan bahan logam penyusun dari fiksasi berbeda dan mempunyai 
warna yang berbeda sehingga pada saat dilakukan fiksasi terjadi perubahan warna. Faktor 
konsentrasi tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap nama warna. Hal ini 
dikarenakan konsentrasi yang berbeda tidak menghasilkan warna yang berbeda pada kain batik 
batik yang telah dicelup ke dalam larutan pewarna. Dari ketiga konsentrasi tersebut pH yang 
dihasilkan pada kisaran 5,6-5,7 warna yang dihasilkan adalah kuning tua. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
1. Daun mangga mempunyai peluang digunakan sebagai alternatif bahan pewarna alami batik 

dengan kualitas sedang sampai tinggi. Warna yang dihasilkan dari ekstrak daun mangga 
arum manis adalah kuning tua.  

2.  Perbedaan konsentrasi bahan pewarna : 
a. Nilai absorbansi intensitas warna rata-rata 0,360 A, pengaruh suhu 300C dan 1000C 

memberikan nilai absorbansi rata-rata 0,744 A dan 0,591 A, sedangkan pH larutan 
pewarna rata-rata 5,65 (ermasuk dalam pH asam).   

 
b. Nilai penodaan warna  terhadap keringat asam rata-rata 3-5, penodaan warna terhadap 

pencucian 400C rata-rata 4-5. Nilai perubahan warna terhadap keringat asam rata-rata 
3-5, perubahan warna terhadap pencucian 400C rata-rata 2-5, perubahan warna 
terhadap sinar matahari rata-rata 3-5. Kualitas batik yang dihasilkan termasuk dalam 
katagori nilai sedang sampai tinggi. 

c. Penodaan warna terhadap keringat asam dan perubahan warna terhadap pencucian 
400C memberikan pengaruh  dan pada nama warna tidak memberikan pengaruh nyata.  

3. Perbedaan jenis fiksasi yang digunakan : 
a. Nilai penodaan warna terhadap keringat asam rata-rata 3-5, penodaan warna terhadap 

pencucian 400C rata-rata 4-5. Nilai perubahan warna terhadap keringat asam 3-5, pada 
pencucian 400C rata-rata 2-5, dan terhadap sinar matahari 3-5. Nama warna yang 
dihasilkan adalah kuning zaitun, coklat tua, dan kuning.  

b. Penodaan warna  terhadap keringat asam dan perubahan warna terhadap pencucian 
400C memberikan pengaruh nyata. Perubahan warna terhadap keringat asam dan sinar 
matahari tidak memberikan pengaruh nyata. 

c. Perbedaan jenis fiksasi yang digunakan memberikan kualitas batik yang berbeda 
sedang sampai tinggi. Kualitas batik yang dihasilkan dari penelitian ini 2-3 sampai 4-5 
termasuk dalam katagori sedang sampai tinggi. Pada pencucian 400C hasil pengujian 
dengan menggunakan fiksasi tawas sebesar 2-3, nilai ini tidak memenuhi standar 
syarat mutu kain batik mori primisima minimal 3-4. Hasil pengujian perubahan warna 
terhadap sinar matahari 3-4 juga menunjukkan adanya nilai yang tidak memenuhi 
standar pada fiksasi prusi dengan konsentasi bahan pewarna 5% dan tawas dengan 
konsentrasi bahan pewarna 5%. Dari hasil keseluruhan nilai pengujian didapatkan nilai 
rata-rata terbaik, yaitu 3-5 pada faktor konsentrasi 5%, 10% dan 15% dengan fiksasi 
tunjung (K1F2, K2F2, K3F2). Kualitas batik yang memenuhi syarat standar pengujian 
SNI 08-0633-1996 sebesar 92,06%. 

 
 Saran 
1. Mengacu dari hasil penelitian, konsentrasi bahan pewarna daun mangga arum manis 5% 

(0,5 kg/10 l) sudah efektif digunakan sebagi bahan pewarna alami batik.  
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2. Pemilihan jenis fiksasi yang digunakan dalam pewarnaan batik ekstrak daun mangga arum 

manis tergantung dari arah warna yang akan dituju. Dari hasil penelitian kain batik dengan 
fiksasi tunjung menghasilkan nilai penodaan warna terhadap keringat asam dan pencucian 
400C, perubahan warna terhadap keringat asam, pencucian 400C dan sinar matahari, 
semua nilai memenuhi standar syarat mutu kain batik mori primisima SNI 08-0633-
1996,sehingga dapat digunakan sebagai bahan fikasi sedangkan pada tawas nilai 
perubahan warna terhadap pencucian 400C sebesar 33%  tidak memenuhi standar dan 
fiksasi prusi terdapat nilai perubahan warna terhadap sinar matahari sebesar 22% tidak 
memenuhi standar. Penggunaan fiksasi prusi dan tawas masih diperlukan adanya 
penelitian lebih lanjut dengan konsentrasi fiksasi yang berbeda untuk mendapatkan kualitas 
batik yang lebih baik. 
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