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Abstrak

Limbah serbuk kayu Swietenia macrophylla diduga dapat digunakan sebagai
bahan pewarna alami karena adanya kandungan ekstraktif, namun zat warna alami
memiliki kelemahan yakni daya tahan luntur yang rendah, sehingga diperlukan bahan
fiksasi untuk mengikat zat pewarna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang
pemanfaatan limbah serbuk kayu Swietenia macrophylla melalui cara ekstraksi dan
penggunaan bahan fiksasi yang berbeda dalam pewarnaan batik. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Faktorial satu arah dengan faktor 3 cara ekstraksi untuk
pengujian karakteristik bahan pewarna. Rancangan Faktorial 3 x 3 dengan faktor (1).
Cara ekstraksi : perendaman dingin, perendaman panas dan perebusan; (2). Bahan
fiksasi : Tawas, Kapur dan Tunjung untuk pengujian kualitas batik. Pengukuran
karakteristik bahan pewarna meliputi nilai intensitas warna, pengaruh suhu dan pH.
Hasil karateristik warna dianalisis dengan F hitung dilanjutkan dengan HSD. Pengujian
kualitas batik meliputi : nilai penodaan warna (terhadap pencucian 40°C dan keringat
asam) dan nilai perubahan warna (terhadap pencucian 40°C, keringat asam dan
cahaya matahari) dan nama warna. Hasil pengujian kualitas batik dianalisis
menggunakan metode  Kruskall Wallis. Cara penelitian  karakteristik bahan pewarna
didapat dari hasil 3 cara ekstraksi kemudian di uji, untuk kualitas batik dimulai dengan
3 cara ekstraksi yang digunakan untuk mewarnai kain yang telah dicap dengan motif
batik. Batik cap kemudian direndam dalam 3 macam larutan bahan fiksasi, kemudian
diuji ketahanan luntur warna dan nama warnanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
limbah serbuk kayu Swietenia macrophylla dengan tiga cara ekstraksi dapat digunakan
sebagai bahan pewarna alami. Hasil karakteristik bahan pewarna: rata-rata nilai
intensitas warna sebesar 0,0035 A, pengaruh suhu 30°C dan 100°C sebesar 0,0079 A
dan 0,011 A dan rata-rata pH 5,244 (asam). Faktor cara ekstraksi tidak berpengaruh
pada pengujian karakteristik bahan pewarna, kecuali pada pengaruh suhu 100°C.
Pengujian kualitas batik: nilai penodaan warna pada pencucian 40°C dan keringat
asam nilainya termasuk dalam kategori tinggi. Nilai perubahan warna terhadap
pencucian 40°C nilainya termasuk sedang sampai tinggi di mana faktor cara ekstraksi
memberikan pengaruh sangat nyata. Pada perubahan warna keringat asam nilainya
termasuk dalam kategori tinggi dimana kedua faktor tidak berpengaruh. Pada
perubahan warna terhadap sinar matahari nilainya termasuk dalam kategori sedang
sampai tinggi dimana faktor bahan fiksasi memberikan pengaruh sangat nyata. Dari
penelitian ini, maka metode yang disarankan adalah ketiga cara ekstraksi dengan
bahan fiksasi tunjung, karena memberikan hasil optimal.
Kata kunci : Swietenia macrophylla, cara ekstraksi, bahan fiksasi, pewarna alami

PENDAHULUAN

Zat pewarna telah menjadi kebutuhan manusia sejak dahulu. Secara umum zat
pewarna terdiri atas dua golongan besar, yakni zat pewarna alami dan zat pewarna
sintetis. Meningkatnya penggunaan pewarna sintetis disebabkan karena adanya
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kesulitan memperoleh zat pewarna alami dalam jumlah yang banyak dengan mutu
terjamin, selain itu pewarna sintetis lebih praktis dan mudah dalam penggunaannya
sehingga pemanfaatan pewarna alami mulai ditinggalkan. Namun demikian,
penggunaan pewarna alami  sebagai pewarna tekstil saat ini mulai dilirik kembali. Hal
ini terkait dengan standar lingkungan dan larangan penggunaan pewarna sintetis yang
mengandung gugus azo, seperti di Jerman dan Belanda yang mensyaratkan
penggunaan bahan pewarna tekstil ramah lingkungan.

Salah satu bahan penghasil warna alam yang belum dilakukan pengujian
secara ilmiah adalah kayu Mahoni. Kayu Mahoni diduga dapat digunakan sebagai
alternatif zat pewarna alami karena dapat menghasilkan warna coklat yang cocok
digunakan sebagai pewarna batik. Dengan penggunaan limbah serbuk kayu Mahoni
sebagai bahan penghasil warna alami dapat meningkatkan nilai ekonomis serbuk.
Pemilihan limbah serbuk kayu Mahoni sebagai bahan pewarna batik ini didasarkan
pula atas terdapatnya kandungan kimia pada kayu Mahoni berupa flavonoida yang
merupakan pigmen penghasil warna kuning – coklat. Proses pengambilan warna
diperoleh melalui ekstraksi dari bagian tanaman  yang merupakan sumbernya, dengan
pelarut air. Proses ekstraksi yang paling sederhana adalah dengan pelarut air. Proses
ekstraksi dapat dilakukan dengan merendam bagian tumbuhan yang akan diekstrak di
dalam air dingin (Dean, 1999), namun cara ini memerlukan waktu yang cukup lama.
Cara perebusan merupakan cara yang paling sederhana dan memerlukan waktu yang
relatif singkat untuk mengeluarkan zat warna (Lestari,1999).

Penggunaan pewarna alami tidak terlepas dari penggunaan bahan fiksasi.
Adanya kesesuaian antara bahan fiksasi dengan bahan pewarna alam akan
menghasilkan pewarnaan yang baik pada kain. Bahan fiksasi perlu dipilih sesuai
dengan karakteristik bahan pewarna, karena ketidaksesuaian bahan fiksasi akan
berakibat terurainya warna. Peluang kesesuaian kapur, tunjung dan tawas sebagai
bahan fiksasi dari limbah serbuk kayu Swietenia macrophylla dengan cara ektraksi
yang berbeda perlu diketahui sebagai pewarna batik. Atas dasar informasi di atas,
maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengrajin
batik dalam memanfaatkan bahan pewarna alami limbah serbuk kayu Mahoni
(Swietenia macrophylla) dengan cara ekstraksi dan bahan fiksasi yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
pengrajin batik dalam memanfaatkan bahan pewarna alami limbah serbuk kayu
Mahoni dengan cara ekstraksi yang berbeda-beda dan  bahan fiksasi (tawas, kapur,
dan tunjung) yang berbeda-beda.

BAHAN DAN METODE

1. 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 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.

2. Prosedur
1. Pembuatan ekstrak pewarna : yaitu dengan ekstraksi perendaman dingin,

perendaman panas, dan perebusan, ekstrak yang digunakan  ada  3 macam
konsentrasi bahan pewarna, yaitu 5%, 10%, 15% .
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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.

3. 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 Kruskall Wallis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.    Karakteristik Bahan Pewarna

Tabel 1. Hasil Pengujian Karakteristik Pewarna
Sampel UjiKarakteristik Pewarna C1 C2 C3 Rata-rata

Absorbansi/Intensitas Warna (A)  0,003 0,0043 0,0033 0,0035
Ph  5,35 5,34 5,042 5,244
Intensitas Warna Terhadap Suhu 30˚C
(A)

 0,0057 0,01 0,008
0,0079

Intensitas Warna Terhadap Suhu 100˚C
(A)

 0,005 0,015 0,012
0,011

Keterangan : C1 : Cara ekstraksi perendaman air dingin
C2 : Cara ekstraksi perendaman air panas
C3 : Cara ekstraksi perebusan

Gambar 1. Histogram Nilai Intensitas Warna Gambar 2. Histogram Nilai pH
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Gambar 3. Histogram Pengaruh Suhu 300C Gambar 3. Histogram Pengaruh Suhu
1000C

1. Intensitas Warna
Nilai absorbansi intensitas warna yang di uji pada panjang gelombang 600 nm

menghasilkan rata-rata sebesar 0,003 A untuk cara ekstraksi perendaman dingin,
0,0043 A untuk cara ekstraksi perendaman panas dan 0,0033 A untuk cara ekstraksi
perebusan, dengan hasil rata-rata total sebesar 0,0035 A. Nilai di atas merupakan nilai
menyatakan besarnya kemampuan bahan pewarna menyerap sinar ultraviolet pada
panjang gelombang 600 nm. Hasil analisis varians menjelaskan bahwa perbedaan
cara ekstraksi tidak memberikan pengaruh terhadap nilai intensitas warna.. Dalam
Anonim (2010), disebutkan bahwa nilai yang dihasilkan dari pengujian intensitas warna
adalah 0-1, apabila nilai mendekati nilai 1 maka larutan tersebut tergolong pekat.

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.
Hasil uji intensitas warna dari larutan pewarna dari limbah serbuk kayu Mahoni, dimana
nilai absorbansinya tergolong rendah, artinya bahwa larutan pewarna dari limbah
serbuk kayu Mahoni ini tergolong encer.

2. Keasaman/pH Bahan Pewarna
Pengujian pH  menghasilkan rata-rata sebesar 5,35 pada cara ekstraksi

perendaman dingin, 5,34 pada cara ekstraksi perendaman panas dan 5,042 pada cara
ekstraksi perebusan dengan rata-rata total sebesar 5,244. Dari hasil tersebut dapat
dilihat terdapat kecenderungan semakin meningkatnya suhu yang digunakan maka
nilai pH semakin menurun. Hal ini berarti semakin tinggi suhu yang digunakan pada
saat ekstraksi maka larutan tersebut semakin asam. Nilai pH seluruh cara ekstraksi
bersifat asam yakni di bawah 7.

Pujiarti (2005) menyatakan bahwa semakin rendah nilai pH maka larutan
pewarna semakin stabil. Kestabilan warna ini terlihat pada pengujian nilai ketahanan
luntur warna kain terhadap sinar matahari. Cara ekstraksi perebusan merupakan cara
terbaik yang dapat digunakan karena memiliki nilai keasamanan (pH) paling rendah
yakni 5,042. Nilai ini sesuai dengan syarat pH untuk larutan pewarna, dimana semakin
rendah nilai pH maka larutan semakin stabil, sehingga nilai ketahanan lunturnya tinggi.

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

Nilai intensitas warna terhadap pengaruh suhu 30ºC yang di uji pada panjang
gelombang 600 nm menghasilkan rata-rata sebesar 0,0057 A pada cara ekstraksi
perendaman dingin, 0,01 A pada cara ekstraksi perendaman panas dan 0,008 A pada
cara ekstraksi perebusan, dengan hasil rata-rata total sebesar 0,0079 A. Hasil tertinggi
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terdapat pada cara ekstraksi perendaman panas, walaupun angka ini tergolong
rendah. Dalam Anonim (2010), disebutkan bahwa nilai yang dihasilkan dari pengujian
intensitas warna adalah 0-1, apabila nilai mendekati nilai 1 maka larutan tersebut
tergolong pekat.

Menurut Hasanudin (2001) pemberian suhu tertentu akan mengakibatkan
putusnya rantai ikatan antara molekul pada larutan zat warna. Nilai absorbansi akan
semakin tinggi jika larutan semakin pekat (Anonim, 2010). Akan tetapi, dalam larutan
yang sangat encer sangat sulit untuk melihat warnanya dan nilai absorbansinya sangat
rendah. Hasil uji intensitas warna dari larutan pewarna limbah serbuk kayu Mahoni
menunjukkan nilai absorbansinya tergolong rendah, yang berarti bahwa larutan ini
tergolong encer.

b. Pengaruh suhu 1000C
Nilai intensitas warna terhadap pengaruh suhu 1000C di uji pada panjang

gelombang 600 nm menghasilkan rata-rata sebesar 0,005 A pada cara ekstraksi
perendaman dingin, 0,015 A pada cara ekstraksi perendaman panas dan 0,012 A pada
cara ekstraksi perebusan, dengan rata-rata total sebesar 0,011 A, nilai ini tergolong
rendah. Hasil tertinggi terdapat pada cara ekstraksi perendaman panas. Menurut
Hasanudin (2001) pemberian suhu tertentu akan mengakibatkan putusnya rantai ikatan
antara molekul pada larutan zat warna. Dalam Anonim (2010), disebutkan bahwa nilai
yang dihasilkan dari pengujian intensitas warna adalah 0-1, apabila nilai mendekati
nilai 1 maka larutan tersebut tergolong pekat.

Kenaikkan suhu yang diberikan, membuat larutan pewarna menjadi semakin
pekat. Akan tetapi cara ekstraksi perendaman panas dan perebusan berbeda nyata
dengan cara ekstraksi perendaman dingin. Hal ini diduga karena pada perendaman
dingin tidak terjadi perubahan suhu pada saat proses ekstraksi. Nilai absorbansi akan
semakin tinggi jika larutan semakin pekat (Anonim, 2010). Nilai intensitas warna
karena pengaruh  suhu 300C dan 1000C selama 1 jam mengalami kenaikkan. Nilai
absorbansi akan naik apabila larutan semakin pekat, hal ini disebabkan karena
semakin banyak molekul yang berinteraksi dengan sinar ultra violet (Anonim, 2010).

2.   Kualitas Pewarnaan Batik
Tabel 2. Hasil Pengujian Kualitas Pewarnaan Batik

Sampel UjiKualitas C1B1 C1B2 C1B3 C2B1 C2B2 C2B3 C3B1 C3B2 C3B3
Nilai Penodaan Terhadap
Pencucian 40˚C 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nilai Penodaan Ketahanan
Luntur Warna Terhadap
Keringat Asam

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

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

Nilai Perubahan Warna
Terhadap Keringat Asam 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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

Keterangan : C1 = Cara Ekstraksi Rendaman Air Dingin
          C2 = Cara Ekstraksi Rendaman Air Panas

C3 = Cara Ekstraksi Perebusan
          B1 = Tawas

B2 =  Kapur
          B3 = Tunjung
          Kategori Nilai Rendah = 1, 1-2, 2

Kategori Nilai Sedang = 2-3, 3, 3-4
          Kategori Nilai Tinggi = 4, 4-5, 5
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a.   Nilai Penodaan Warna terhadap Pencucian 400C
Seluruh nilai penodaan sama dan termasuk ke dalam kategori tinggi, yakni

seluruhnya 5 dan tidak dilakukan uji statistik. Nilai ini sesuai dengan standar kualitas
batik untuk kain primissima, yakni nilai penodaaan warna minimal 3, menurut standart
penilaian penodaan warna dengan Staining Scale. Kategori tinggi berarti pada saat
kain dikenai pengujian ini, zat warna pada kain tidak ada yang menodai (melunturi)
kain lain (kapas dan wool) atau sesuai dengan Staining Scale (standart penilaian untuk
nilai penodaan warna). Hasil ini diduga karena semua bahan fiksasi dapat mengikat
kuat bahan pewarna dari limbah serbuk kayu Swietenia macrophylla walaupun dengan
cara ekstraksi yang berbeda. Bahan fiksasi  mengikat kuat bahan pewarna pada kain,
sehingga pada saat dicuci tidak melunturi (menodai) kain lain (kapas dan wool).
Menurut Hasanudin dkk (2001) apabila ikatan antara zat pewarna dan serat kuat,
warna pada kain tidak akan luntur. Hal ini juga dapat dikarenakan pada pencucian
40ºC, pigmen warna yang terlepas pada saat pengujian sudah tidak aktif lagi akibat
pemanasan pada suhu 40ºC sehingga tidak memberikan noda pada kain wool.

b.   Nilai Penodaan Warna terhadap Keringat  Asam
Seluruh nilai penodaan termasuk ke dalam kategori tinggi, yakni 4-5, sehingga

tidak perlu dilakukan uji statistik. Nilai ini sesuai dengan standar kualitas batik untuk
kain primissima, yakni nilai penodaaan warna minimal 3 menurut standart penilaian
penodaan warna dengan Staining Scale. Kategori tinggi berarti pada saat kain diuji, zat
warna pada kain tidak ada yang menodai (melunturi) kain lain (kapas dan wool) atau
sesuai dengan Staining Scale (standart penilaian untuk nilai penodaan warna). Hasil ini
diduga karena bahan pewarna limbah serbuk kayu Swietenia macrophylla dapat
meresap masuk ke dalam serat kain dengan sempurna pada saat proses pencelupan.
Menurut Hasanudin dkk (2001), menyatakan bahwa zat warna yang mampu masuk ke
dalam serat kain dengan sempurna tidak akan terlepas pada saat di uji dengan larutan
asam.

c. Nilai Perubahan Warna terhadap Pencucian 400C
Hasil dari nilai perubahan warna pada ketahanan luntur warna terhadap

pencucian 400C termasuk dalam kategori sedang sampai tinggi, yakni dengan nilai 3-4,
4 dan 4-5 . Nilai ini telah memenuhi standar dari kualitas batik kain mori primisima,
minimal 3-4 atau termasuk ke dalam kategori sedang.

Hal ini diduga karena ke tiga bahan fiksasi tersebut memberikan kesesuaian
terhadap cara ekstraksi yang digunakan walaupun nilainya ada yang tergolong kategori
sedang. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa sebanyak 85,19% tergolong dalam
kategori tinggi dan sebanyak 14,81% tergolong kategori sedang. Menurut Hasanudin
dan Widjiati (2002) 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 pewarna yang telah berada di dalam serat dan telah berikatan dengan
serat sehingga molekul zat pewarna alam yang berada di dalam serat menjadi lebih
besar.

d.  Nilai Perubahan Warna terhadap Keringat Asam
Hasil dari nilai perubahan warna pada ketahanan luntur warna terhadap

keringat asam semua termasuk ke dalam kategori tinggi, yakni 4 dan tidak perlu
dilakukan uji statistik. Nilai ini telah memenuhi standar dari kualitas batik kain mori
primisima, yakni minimal 3.

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 berubah warna. Hal ini
diperkuat oleh  Hasanudin dkk (2001), yang menyatakan bahwa zat warna yang masuk



421

ke dalam serat kain dengan sempurna tidak akan terlepas pada saat di uji dengan
larutan asam.

e.  Nilai Perubahan Warna terhadap Sinar Matahari
Hasil dari nilai perubahan warna pada ketahanan luntur warna terhadap sinar

matahari termasuk dalam kategori sedang sampai tinggi yakni 3, 3-4, 5. Nilai ini tidak
seluruhnya memenuhi standar dari kualitas batik kain mori primisima, yakni 4 atau
masuk ke dalam kategori tinggi. Dari hasil pengujian  menunjukkan bahwa sebanyak
33,33% tergolong dalam kategori tinggi dan memenuhi standar kualitas batik kain mori
primissima. Nilai yang memenuhi standart kualitas batik kain mori primissima adalah
pada perlakuan cara ekstraksi perendaman dingin dengan bahan fiksasi tunjung, cara
ekstraksi perendaman panas dengan bahan fiksasi tunjung dan cara ekstraksi
perebusan dengan bahan fiksasi tunjung. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat
adalah sebanyak 66,67% tergolong kategori sedang, yaitu cara ekstraksi perendaman
dingin dengan bahan fiksasi tawas, cara ekstraksi perendaman dingin dengan bahan
fiksasi kapur, cara ekstraksi perendaman panas dengan bahan fiksasi tawas, cara
ekstraksi perendaman panas dengan bahan fiksasi kapur, cara ekstraksi perebusan
dengan bahan fiksasi tawas dan kapur.

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.

f. Nama Warna

Tabel 3. Hasil Pengujian Nama Warna

Nama Warna

C1B1 C1B2 C1B3 C2B1 C2B2 C2B3 C3B1 C3B2 C3B3
P PW YB P PW YB P PW YB

Keterangan :
P = Pink
PW = Pinkish White
YB = Yellowish Brown

Warna yang dihasilkan oleh bahan pewarna dari limbah serbuk kayu Swietenia
macrophylla bewarna coklat. Hasil dari penggunaan bahan fiksasi yang berbeda
memberikan warna akhir yang dihasilkan juga berubah. Penggunaan bahan fiksasi dari
kapur tohor cenderung menghasilkan warna merah muda, penggunaan bahan fiksasi
dari tawas cenderung menghasilkan warna merah muda keputihan dan penggunaan
bahan fiksasi dari tunjung cenderung akan menghasilkan warna coklat kekuningan. 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. Pada warna alam, tawas akan memberikan arah warna sesuai dengan
warna aslinya sedang tunjung akan memberikan warna kearah lebih gelap atau tua
(Anonim, 2002c).  Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar
Batik dan Kerajinan Yogyakarta (Anonim, 2009b), pada pewarna alami daun Jati, kayu
Nangka, dan daun Mangga penggunaan bahan fiksasi dari tunjung memberikan warna
cenderung gelap atau coklat.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Limbah serbuk kayu Mahoni (Swietenia macrophylla King.) mempunyai peluang

sebagai alternatif bahan pewarna alami batik dengan kualitas sedang sampai
tinggi. Nilai kualitas tersebut sesuai dengan standar kain batik untuk kain mori
primissima dengan pewarna alami.

2. Cara ekstraksi pada pengujian intensitas warna, pengaruh suhu 30°C, dan pH
tidak memberikan pengaruh nyata terhadap hasil pengujian karakteristik bahan
pewarna, tetapi sangat berpengaruh nyata tehadap pengujian pengaruh suhu
100°C. Nilai absorbansi intensitas warna rata-rata 0,0035 A, pengaruh suhu
30°C dan 100°C memberikan nilai absorbansi rata-rata 0,0079 A dan 0,011 A,
sedangkan nilai keasaman/pH larutan pewarna rata-rata 5,244. Cara ekstraksi
perendaman panas memberikan hasil terbaik pada pengujian intensitas warna,
pengaruh suhu 30°C dan 100°C, sedangkan cara ekstraksi perendaman dingin
memberikan hasil terbaik pada pengujian pH.

3. Penggunaan bahan fiksasi yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat
nyata terhadap nilai perubahan warna pada ketahanan luntur warna terhadap
sinar matahari. Tunjung memberikan warna cenderung  ke kuning kecoklatan
(yellowish brown), kapur  memberikan warna cenderung ke merah keputihan
(pinkish white), dan tawas  cenderung merah muda (pink).

4. Hasil interaksi antara kedua faktor cara ekstraksi dan bahan fiksasi yang
memenuhi standart untuk pewarnaan kain batik jenis kain mori primissima
adalah penggunaan bahan pewarna dari limbah serbuk kayu Mahoni (Swietenia
macrophylla King.) dengan menggunakan ketiga cara ekstraksi dan
menggunakan bahan fiksasi tunjung.

5. Hasil optimal yang memenuhi standar untuk pewarnaan kain batik mori
primissima adalah penggunaan bahan pewarna serbuk kayu Mahoni (Swietenia
macrophylla) dengan cara ekstraksi perendaman dingin dengan menggunakan
bahan fiksasi tunjung.

Saran
1. Dalam penggunaannya untuk mendapatkan hasil optimal, dapat menggunakan

ketiga cara ekstraksi tersebut, yaitu perendaman dingin.
2. Tunjung merupakan bahan fiksasi yang disarankan untuk digunakan karena

memiliki nilai penodaan warna dan perubahan warna yang termasuk dalam
kategori paling tinggi. Pemilihan bahan fiksasi dapat dipilih sesuai dengan hasil
warna yang diinginkan.
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