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Abstrak
Trend mode “back to nature” saat ini menyebabkan perkembangan

penggunaan bahan pewarna alami semakin meningkat. Hal tersebut mendorong
dilakukannya penelitian ini. Alternatif bahan baku yang digunakan adalah limbah
serbuk gergajian kayu Mahoni. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan
memanfaatkan limbah serbuk gergajian kayu Mahoni sebagai penghasil warna dan
mengetahui pengaruh variabel-variabel penelitian yaitu jenis bahan fiksasi dan
konsentrasi terhadap nilai ketahanan luntur serta mengaplikasikan pewarna alami yang
dihasilkan sebagai penyoga batik yang berkualitas. Ekstraksi serbuk kayu Mahoni
dilakukan menggunakan ekstraksi air panas (perebusan) selama 2 jam. Ekstrak yang
dihasilkan digunakan sebagai pewarna kain batik. Variabel yang diteliti berupa bahan
fiksasi pewarna ( tawas, kapur, tunjung) dan konsentrasi fiksasi ( 10g/l, 20 g/l dan 40
g/l). Parameter pengujian yang diteliti terhadap bahan warna adalah kadar ekstraktif
serbuk, sedangkan terhadap kualitas batik yang diperoleh diuji ketahanan luntur warna
terhadap keringat asam, ketahanan luntur warna terhadap sinar matahari, dan
ketahanan terhadap pencucian air panas 40oC. Dari penelitian ini pewarna alami dari
limbah serbuk kayu Mahoni yang dihasilkan memiliki ketahanan luntur warna yang
tinggi sehingga positif dapat digunakan sebagai pewarna batik yang ramah lingkungan.

Kata kunci: Pewarna alami, bahan fiksasi, kualitas batik

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkembangan penggunaan pewarna alami  sebagai pewarna tekstil

belakangan ini semakin meningkat. Hal tersebut terkait dengan standar lingkungan dan
larangan penggunaan pewarna sintetis yang mengandung gugus azo, seperti di
Jerman dan Belanda yang mensyaratkan penggunaan bahan pewarna tekstil yang
ramah lingkungan dan tidak menghendaki pemakaian pewarna sintetis.  Dengan
pelarangan penggunaan pewarna sintetis yang mengandung gugus azo tersebut
merupakan moment yang tepat untuk mengenalkan kembali pewarna alami yang telah
lama ditinggalkan.

Penggunaan pewarna tekstil sintetis yang mengandung logam berat akan
menimbulkan dampak lingkungan, antara lain pencemaran tanah, air, udara dan
dampak langsung bagi manusia seperti kanker kulit, kerusakan otak dan lain-lain.
Pewarna alami dengan proses perlakuan awal pewarnaan dan proses pewarnaan tidak
menggunakan logam berat, besi, bahan kimia toksin dan garam. Di samping itu bahan
pewarna alami dapat diekstrak dari bagian tumbuhan hanya memerlukan air sebagai
pelarutnya, dan sisa limbah padat yang dihasilkan dapat didegradasi alam atau dapat
digunakan sebagai kompos.

Pewarna alami dapat dihasilkan dari tumbuhan, seperti dari bagian batang,
akar, daun, bunga, kulit batang dan sebagainya. Terdapat sekitar 150 jenis tanaman
yang intensif menghasilkan pewarna alami (Heyne 1987). Warna yang dihasilkan
meliputi warna dasar (merah, biru, kuning) dan warna-warna kombinasi  seperti coklat,
jingga, dan nila. Dari keseluruhan jenis tumbuhan yang digunakan sebagai penghasil
zat warna alam, belum semuanya sudah diuji ketahanan lunturnya. Salah satu bahan
penghasil warna alami yang belum dilakukan pengujian secara ilmiah antara lain
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adalah kayu Mahoni. Kayu Mahoni dapat digunakan sebagai alternatif pewarna alami
karena dapat menghasilkan warna coklat yang cocok digunakan sebagai pewarna
batik.

Pada penelitian ini digunakan limbah berupa serbuk gergajian kayu Mahoni
karena sampai saat ini pemanfaatan serbuk gergajian kayu Mahoni masih terbatas
sebagai bahan bakar dan papan partikel. Dengan penggunaan serbuk kayu Mahoni
sebagai bahan penghasil warna alami dapat meningkatkan nilai ekonomis serbuk.
Pemilihan serbuk kayu Mahoni sebagai bahan pewarna batik ini didasarkan pula atas
terdapatnya kandungan kimia pada kayu Mahoni berupa flavoida yang merupakan
pigmen penghasil warna kuning – coklat.

Kelemahan dari pewarna alami yaitu ketahanan lunturnya yang lebih rendah
dari pewarna sintetis. Untuk memperoleh ketahanan luntur yang tinggi perlu dilakukan
proses fiksasi (pembangkitan warna) yang bertujuan untuk mempertajam warna dan
supaya tidak mudah luntur. Penggunaan jenis bahan fiksasi dan jumlah/konsentrasi
paling penting di pembatikan

Dari uraian tersebut, maka dilakukan penelitian berupa usaha pengikatan
pewarna menggunakan bahan fiksasi berupa tawas, kapur dan tunjung dengan
konsentrasi dibawah 50 g/l. Pemilihan bahan fiksasi tersebut didasarkan pada sifat zat
yang relatif tidak membahayakan lingkungan dan sering digunakan pada penelitian-
penelitian di BBKB (Balai Besar Batik dan Kerajinan) Yogyakarta. Sebagai bahan
pewarna alami digunakan serbuk kayu Mahoni dengan cara diekstraksi selama 2 jam
dengan mengggunakan pelarut air (direbus). Pada penelitian ini pewarna alami yang
dihasilkan juga dicobakan sebagai pewarna alami batik dan diuji kualitasnya, yaitu nilai
ketahanan luntur warna yang dihasilkan terhadap keringat asam, sinar matahari dan
pencucian 400C.

Tujuan
1. Mengetahui peluang limbah serbuk kayu Mahoni sebagai pewarna alami batik.
2. Mengetahui peluang tunjung, tawas dan kapur  dalam konsentrasi tertentu sebagai

bahan fiksasi dalam pewarnaan batik.

Manfaat
   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan wawasan dan peluang

yang lebih luas bagi pengrajin batik dalam menggunakan limbah serbuk kayu Mahoni
sebagai pewarna alami dalam pembatikan.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah limbah serbuk kayu Mahoni (Swietenia

macrophylla King), dengan bahan fiksasi berupa Tawas, Kapur dan Tunjung. Bahan
lain yang digunakan yaitu 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, 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, dengan

perbandingan antara serbuk kayu mahoni dengan air adalah 1 : 10 sehingga jika
serbuk 3 kg maka dibutuhkan  30 liter air

2. Pewarnaan kain, meliputi : pemordanan, penganjian kain, pengecapan kain
(pembatikan), pencelupan dalam pewarna, proses fiksasi menggunakan tawas,
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kapur dan tunjung dengan konsentrasi 10 g/l, 25 g/l dan 40 g/l, pelorodan dan
penjemuran kain.

3. Pengujian :
 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.

 Pengujian kadar ekstraktif dan kadar tanin dalam serbuk kayu Mahoni

Analisis Data
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
Kruskall Wallis dengan metode chi-kuadrat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Adapun hasil pengujian kualitas pewarnaan batik disajikan dalam Tabel 2
berikut ini :

Tabel 1.  Hasil Pengujian Kualitas Pewarnaan Batik

Sampel Uji
No Parameter Kualitas F1K1 F1K2 F1K3 F2K

1
F2K2 F2K3 F3K1 F3K2 F3K3

1 Ketahanan Luntur
Warna Terhadap
Keringat Asam

4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Ketahanan Luntur
Warna Terhadap Sinar
Matahari

3-4 3 3 3 3 3 5 5 5

3 Ketahanan Luntur
Warna Terhadap
Pencucian Sabun

4 3-4 4-5 5 4-5 5 4-5 5 4-5

4 Nilai Penodaan Warna
Terhadap Keringat
Asam

4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

5 Nilai Penodaan Warna
Terhadap Pencucian
Sabun

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Keterangan :
F1: Tawas K1: Konsentrasi 10  g/l           Kategori nilai rendah = 1, 1-2, 2
F2: Kapur K2 : Konsentrasi 25 g/l           Kategori nilai sedang = 2-3, 3, 3-4
F3: Tunjung K3 : Konsentrasi 40 g/l           Kategori nilai tinggi = 4, 4-5,5

Pembahasan

Nilai Perubahan Warna
Pada nilai perubahan ini meliputi pengujian terhadap  sifat  tahan luntur warna

terhadap keringat, sinar matahari dan pencucian (sabun). Secara rinci dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
1. Sifat Tahan Luntur Warna Terhadap Keringat (Asam)

Seluruh nilai perubahan termasuk ke dalam kategori tinggi (4), sehingga
tidak perlu dilakukan uji statistik. Nilai ini  telah memenuhi  syarat kualitas  yakni
minimal 3 (sedang). Kedua faktor memberikan pengaruh yang sama kuat
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(memadai) terhadap nilai perubahan warna pada ketahanan luntur warna terhadap
keringat asam.

Hal ini diduga karena bahan fiksasi dapat mengikat kuat bahan pewarna
pada kain dan bahan pewarna dapat meresap masuk dengan sempurna ke dalam
serat kain, sehingga pada saat dikenai larutan asam zat warna tidak terlepas. Hal ini
diperkuat oleh  (Hasanudin et al. 2001), yang menyatakan bahwa zat warna yang
masuk ke dalam serat kain dengan sempurna tidak akan terlepas pada saat di uji
dengan larutan asam.

2. Sifat Tahan Luntur Terhadap Sinar Matahari
Hasil analisis  terhadap nilai perubahan warna pengujian sifat tahan luntur

terhadap sinar matahari dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Nilai Perubahan Warna Pengujian Sifat Tahan Luntur
terhadap Sinar Matahari

Chi-Kuadrat  Tabel
Taraf ujiSumber

variasi Db Chi-kuadrat
Hitung

0,05 0,01
Fiksasi 2 19,500** 5,591 9,488

Konsentrasi 2 0,000 ns 5,591 9,488
Ket: ns: non significant

* *= sangat berbeda nyata pada taraf uji 1%

Nilai pengujian masuk dalam kategori sedang sampai tinggi (3-5), dan  nilai
ini tidak semua memenuhi syarat kualitas yakni minimal 4 (kategori tinggi). Nilai
yang memenuhi syarat yakni pada sampel yang menggunakan konsentrasi bahan
fiksasi 40% (terbesar). Dari hasil pengujian dengan Chi-Kuadrat, faktor fiksasi
memberikan pengaruh yang nyata.

Sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet dan energi panas yang
menyerang rantai molekul zat warna dapat menyebabkan rantai molekul zat warna
putus (Hasanudin et al. 2001). Akibat dari rantai yang putus, dapat menyebabkan
warna pudar (luntur) karena gugus pembawa warna pada molekul zat warna tidak
aktif.  Dalam (Hasanudin dan Widjiati 2002),dijelaskan bahwa 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.

Pada perlakuan yang menggunakan bahan fiksasi tawas dan kapur dengan
konsentrasi,baik 10, 25 dan 40% nilai yang dihasilkan 3-4. Nilai ini tidak memenuhi
standart yakni minimal 4. Hal ini diduga akibat zat warna yang tidak berikatan kuat,
sehingga saat terkena sinar ultra violet ikatan-ikatan tersebut putus.

3. Sifat Tahan Luntur Terhadap Pencucian Sabun
Seluruh nilai perubahan termasuk ke dalam kategori tinggi (4-5), sehingga

tidak perlu dilakukan uji statistik. Nilai ini  telah memenuhi  syarat kualitas  yakni
minimal 3-4 (sedang). Dari kedua faktor, yakni bahan  fiksasi dan konsentrasi
setelah dilakukan uji Chi kuadrat tidak ada yang berpengaruh.

Sifat tahan luntur warna pencucian ditentukan oleh kuat lemahnya ikatan
yang terjadi antara serat dan zat warna (Hasanudin dan Widjiati 2002). (Hasanudin
et al 2001) menyatakan  bahwa 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. 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
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serat menjadi lebih besar (Sulaeman et al. 2000). Hal ini mengakibatkan molekul zat
pewarna alam akan sukar keluar dari pori-pori serat atau akan memperkuat
ketahanan luntur.

 Nilai Penodaan Warna
Pada nilai penodaan warna ini meliputi pengujian terhadap  sifat  tahan luntur

warna terhadap keringat  dan pencucian sabun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

1. Sifat Tahan Luntur Warna Terhadap Keringat
Seluruh nilai penodaan termasuk ke dalam kategori tinggi (4-5), sehingga

tidak perlu dilakukan uji statistik. Nilai ini  telah memenuhi  syarat kualitas  yakni
minimal 3 (sedang). Hasil ini diduga karena bahan pewarna Mahoni dapat meresap
masuk ke dalam serat kain dengan sempurna pada saat proses pencelupan., zat
warna yang masuk ke dalam serat kain dengan sempurna tidak akan terlepas pada
saat di uji dengan larutan asam (Hasanudin et al. 2001).

2. Sifat Tahan Luntur Terhadap Pencucian Sabun
Seluruh nilai penodaan termasuk ke dalam kategori tinggi (5), sehingga tidak

perlu dilakukan uji statistik. Nilai ini  telah memenuhi  syarat kualitas  yakni minimal
3 (sedang). 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(Hasanudin et al. 2001).

Nama Warna
Hasil pengujian nama warna disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Nama Warna
No Sampel Uji Nama Warna
1 F1K1 LB (Light Brown)
2 F1K2 LB (Light Brown)
3 F1K3 LB (Light Brown)
4 F2K1 YB (Yellowish Brown)
5 F2K2 YB (Yellowish Brown)
6 F2K3 YB (Yellowish Brown)
7 F3K1 DB (Brownish Grey)
8 F3K2 DB (Brownish Grey)
9 F3K3 LB (Brownish Grey)

Kadar Ekstraktif
Hasil pengujian  terhadap kadar ekstraktif  dan kadar tanin limbah serbuk kayu

Mahoni dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Kadar Ekstraktif dengan Perebusan
UlanganNo Parameter 1 2 3 Rata-rata (%)

1 Kadar Ekstraktif 8.14 13.37 5.81 9.107
2 Kadar Tanin 0.798 0.823 0.801 0.807

Kadar ektraktif yang dihasilkan serbuk kayu Mahoni dengan pelarut air,sebesar
9,107%. Kadar zat ekstraktif rata-rata adalah 3-8% dari berat kering tanur (Soenardi
1976), dan sebesar 1-10% (Tsoumis 1968). Berdasarkan nilai di atas,maka kadar
ekstraktif kayu Mahoni dikategorikan tinggi. Dari hasil tersebut, maka limbah serbuk
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kayu Mahoni mempunyai potensi yang memadai untuk dimanfaatkan sebagai pewarna
alami.

Kadar tanin yang diperoleh yakni sebesar 0.807 % masuk dalam kategori rendah
yaitu <10% (Kasmudjo 2005).

KESIMPULAN

1. Limbah serbuk kayu Mahoni berpeluang digunakan sebagai sumber pewarna
alami.

2. Hasil pengujian limbah serbuk Mahoni sebagai berikut : nilai perubahan warna
pada pengujian sifat tahan luntur terhadap keringat masuk kategori tinggi, terhadap
sinar matahari masuk dalam kategori sedang sampai tinggi, dan pengujian
pencucian masuk kategori tinggi. Nilai penodaan warna untuk pengujian sifat tahan
keringat dan pencucian sabun masuk dalam kategori tinggi.

3. Perbedaan bahan fiksasi hanya berpengaruh pada pengujian sifat tahan luntur
terhadap sinar matahari. Bahan fiksasi kapur dan tawas dengan konsentrasi yang
berbeda memberikan nilai yang kurang optimal,sedangkan bahan fiksasi tunjung
dengan konsentrasi yang berbeda menghasilkan nilai yang optimal.

4. Hasil warna batik pada penggunaan bahan fiksasi berbeda, menghasilkan warna
yang berbeda pada fiksasi tawas menghasilkan warna coklat terang, fiksasi kapur
menghasilkan warna coklat  muda kekuningan dan tunjung menghasilkan warna
coklat tua keabu-abuan.

5. Perbedaan konsentrasi bahan fiksasi tidak memberikan pengaruh yang nyata pada
semua pengujian. Kualitas batik dengan bahan pewarna alami limbah serbuk kayu
Mahoni.
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