
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

1.1.1 Fakta Permasalahan 

Warna merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi cara         

pandang seseorang dalam melihat suatu (produk). Menurut Winarti et al. dikutip           

dari Fardhyanti et al. (2015) faktor yang pertama kali dilihat konsumen adalah            

warna. Warna pada dasarnya dapat diperoleh dari dua sumber yaitu alam dan            

buatan. Pewarna alam merupakan zat pewarna yang didapatkan dari alam yaitu           

tumbuh-tumbuhan, hewan, atau pun mineral. Sedangkan pewarna buatan (sintetis)         

merupakan zat warna yang didapatkan melalui proses kimia. 

Seiring berkembangnya zaman dengan berkembangnya pewarna sintetis,       

penggunaan pewarna alami mulai ditinggalkan. Hal ini juga disebabkan karena          

pewarna sintetis dapat memberikan warna yang sangat beragam dan sudah banyak           

tersedia di pasaran. Namun penggunaan warna sintetis sendiri juga memiliki          

beberapa dampak berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya limbah pewarnaan         

dari industri mode yang mencemari air dan tanah. Salah satu zat pewarna sintetis             

yang paling sering digunakan yaitu azo dimana azo memiliki struktur kimia yang            

kompleks dan sulit untuk didegradasi. Selain itu azo juga bersifat karsinogenik dan            

beracun. Hal tersebut tidak hanya mengganggu ekosistem yang hidup di air namun            

manusia sendiri juga mendapatkan dampaknya. Selain itu, dampak lain juga          

dirasakan oleh pekerja yang bekerja di industri pewarnaan sintetis. Mereka dapat           

mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi kulit, gangguan pernafasan, reaksi         

alergi bahkan hingga tumor dan kanker. (Hassaan et al., 2017) 

Selain itu, dalam proses pewarnaan sintetis pada kain biasanya         

menggunakan kandungan-kandungan kimia tertentu seperti halnya logam berat        

sebagai fiksator (pengikat) agar tidak mudah luntur. Hal ini dikarenakan afinitas           

dengan kain yang rendah, sehingga membuat sekitar 20% pewarna sintetis juga           
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terbuang dengan air. Disamping itu kandungan-kandungan kimia yang berfungsi         

sebagai pengikat tersebut juga tidak semuanya dapat menyerap dengan baik pada           

kain sehingga partikel-partikel kimia terbawa pada limbah air tanpa adanya          

pengolahan lebih lanjut. ( Pinheiro, 2019 ) 

Pewarna alam sendiri yang paling banyak digunakan biasanya bersumber         

dari tumbuh-tumbuhan karena mudah untuk diperoleh dan dapat diperbaharui. Zat          

pewarna alam dalam tumbuhan dapat ditemukan dalam berbagai bagian seperti          

daun, batang, kulit batang, buah, kulit buah, umbi, akar, biji, dan lainnya.            

Disamping itu pewarnaan alam juga ramah lingkungan baik proses maupun hasil           

pewarnaanya. Limbah yang dihasilkan tidak beracun (dapat dijadikan kompos).         

Walaupun begitu, hasil pewarna alami kurang menghasilkan warna-warna yang         

variatif (terbatas). Kebanyakan warna-warna pewarna alami tersebut kurang        

bervariasi, seperti gambar berikut: 

 
Gambar 1.1 Warna-warna Alami yang Sering Digunakan 

Sumber: aliceandlois, greeners 
 

Salah satu sumber yang paling banyak digunakan adalah indigo yang menghasilkan           

warna kebiruan. Oleh karena itu peneliti juga tertarik untuk mencampur          

warna-warna yang ada untuk dapat menghasilkan warna-warna baru. 

Selain itu, pada zaman ini manusia dari kecil sudah sangat banyak           

terpaparkan oleh bahan-bahan kimia baik dari produk yang dipakai maupun yang           

dikonsumsi. Walaupun seperti yang kita ketahui sekarang banyak bermunculan         

produk-produk alami, seperti halnya pakaian dengan pewarna alami. Namun         

dibalik itu proses ekstraksi pewarnaan alami yang ada saat ini menggunakan garam            

logam tidak sepenuhnya aman baik bagi pekerja maupun pengguna. Proses          

pengerjaan dengan mordan tersebut juga harus dilakukan dengan hati-hati agar          
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tidak terkena kulit. Oleh karena itu penulis juga ingin memberikan alternatif           

perlakuan tambahan seperti menggunakan bio mordan yang aman. 

Hal ini pun juga ditunjang dengan berkembangnya kesadaran atau         

peminatan masyarakat pada generasi milenial akan barang-barang yang organik,         

ramah lingkungan, ataupun sustainable . Dimana mereka memulai pada gaya hidup          

yang lebih sehat dan aman baik bagi tubuh maupun alam untuk masa mendatang. 

 

1.1.2 Definisi Judul 

Judul dari makalah ini adalah “Eksplorasi Pewarna Alami dari         

Bagian-Bagian Tumbuhan” dengan keterangan sebagai berikut  1

Eksplorasi : n penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh       

pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama      

sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu;       

penyelidikan; penjajakan 

Pewarna : n bahan untuk memberi warna 

Alami : a bersangkutan dengan alam; bersifat alam; wajar 

Dari : p kata depan yang menyatakan bahan suatu barang 

Bagian : n sesuatu (benda, alat, dan sebagainya) yang menjadi         

pelengkap 

Tumbuhan : n tumbuh-tumbuhan 

 

Judul “Eksplorasi Pewarna Alami Dari Berbagai Bagian-Bagian       

Tumbuhan” ini berarti penulis akan melakukan eksplorasi yang        

menyangkut dengan pewarnaan alami diperoleh dari bagian-bagian       

tumbuhan yang memiliki pigmen warna. Bagian-bagian tumbuhan yang        

dimaksudkan penulis adalah dapat berupa kulit buah, biji, daging buah,          

daun, umbi, dan lain sebagainya dari berbagai jenis tumbuhan yang ada,           

khususnya yang mudah didapatkan di Indonesia. 

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id 
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1.1.3 Konsep Awal 5W+1H 

What : Eksplorasi pewarna alami dari bagian-bagian tumbuhan      

yang diaplikasikan kepada material kain. 

When : Digunakan untuk aktivitas sehari-hari. 

Who : Orang - orang yang memiliki kulit sensitif atau        

membutuhkan sesuatu yang natural, seperti halnya bayi yang        

baru lahir. 

Why : Karena limbah pewarna sintetis mencemari lingkungan      

dan berdampak pula pada manusia 

Where : Produk-produk yang dikenakan atau pun yang banyak        

bersentuhan langsung dengan kulit. 

How : Metode ekstraksi aqueous pada pewarna alami dengan       

cara perebusan dan kemudian kain direndam dalam ekstraksi        

tersebut. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan pewarna alami dari berbagai bagian-bagian tumbuhan       

(seperti kulit buah, daun, biji, umbi, dan lainnya). 

2. Memberikan warna-warna baru dari pencampuran ekstrak yang sudah        

dihasilkan. 

3. Memperoleh perlakuan yang paling baik dan aman bagi lingkungan. 

4. Menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengekstrak dan        

mewarnai kain dengan pewarna alami, serta perawatan hasil. 

5. Memberikan aplikasi produk yang menggunakan pewarna alami pada media         

serat alami (khususnya kain). 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Media utama yang diujikan adalah serat alami (seperti beberapa jenis kain           

katun, kain rami, kain blacu, dan kain mori). 

4 



2. Pewarna alam didapatkan dari ekstrak bagian-bagian tumbuhan (seperti        

kulit buah, daun, biji, dan umbi). 

3. Cara ekstraksi yang digunakan hanya dengan metode ekstraksi aqueous,         

ataupun dengan alat-alat yang banyak dan mudah ditemukan dalam         

kehidupan sehari-hari.  

 

1.4 Metode Penelitian 

 

Setelah melihat permasalahan yang ada, penelitian dimulai dengan mencari         

data-data sekunder yang menjadi panduan bagi peneliti dalam mengumpulkan data          

primer. Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat lebih memahami material yang           

akan diolah sesuai dengan prosedur keselamatan. Metode penelitian yang         

digunakan berupa eksperimen pribadi, dimana penulis menggunakan metode        

ekstraksi aqueous dalam memperoleh pewarna. Setelah itu penulis melakukan         

studi-studi yang menyangkut estetika dan pengujian material meliputi uji-uji         

ketahanan (luntur, dicuci, dan lainnya). Setelah melewati tahap tersebut peneliti          

penganalisa perlakuan yang terbaik bagi kain. Hasil tersebut kemudian         

dikembangkan melalui proses desain hingga menjadi prototipe hasil yang cocok          

sebagai hasil dari karakteristik pewarna alami.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian,         

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: Data dan Analisa, berisi data sekunder yang didapatkan dari studi            

literatur dan data primer yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen          

pribadi, beserta analisanya.  

3. BAB III: Implementasi Penelitian, berisi konsep desain, sketsa ide,         

alternatif desain, FGD  dan studi biaya. 
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4. BAB IV: Hasil Penelitian, berisi prototipe final, gambar teknik, storyboard ,          

dan ulasan pengguna. 

5. BAB V: Kesimpulan, berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian         

selanjutnya dari penelitian yang telah dilakukan. 
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