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PENDAHULUAN 

Latar Balakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan berbagai kebudayaan, baik 

tarian, pakaian adat, makanan, lagu daerah, kain, alat musik, dan lain sebagainya. Pada tanggal 2 

Oktober 2009, UNESCO menetapkan salah satu budaya Indonesia yaitu batik sebagai warisan 

budaya milik Indonesia  (Widisarinasiti, 2011) 

Pada umumnya bahan dasar yang digunakan untuk membuat batik kain adalah serat alam 

(serat selulosa atau serat yang dihasilkan dari binatang). Jenis kain batik yang digunakan secara 

umum di antaranya adalah kain katun, kain rayon, kain mori dan kain sutra. Jenis kain polyester 

tidak dapat digunakan untuk membatik  (Kudiya, 2008) 

Zat pewarna yang biasa digunakan pada pemberian warna kain batik adalah zat warna 

sintetis, seperti indigosol, rapid, soga ergan, dan soga croom  (Mey, 2009) Penggunaan zat warna 

sintetis untuk pencelupan mempunyai keuntungan, antara lain: pilihan warna lebih bervariasi, 

ketahanan luntur tinggi, hasil pewarnaan cerah dan indah, proses mendapatkannya mudah, 

pengerjaan pewarnaan lebih singkat dan selalu berhasil karena ada standar resep, dan memiliki 

standar warna karena dapat diulang pewarnaannya. Namun, di balik kemudahan dan keuntungan 

tersebut tersimpan beberapa kelemahan yaitu mencemari lingkungan dan mengandung sifat 

karsinogenetik yang diduga kuat dapat mengakibatkan alergi kulit dan nantinya akan menjadi 

kanker kulit (Sulasminingsih, 2006). Sejak 1 Agustus 1996 negara – negara maju, seperti Jerman 

dan Belanda, telah melarang penggunaan zat pewarna berbahan kimia  (Kwartiningsih, 2013) 

Pemanfaatan zat pewarna alam untuk tekstil menjadi salah satu alternatif pengganti zat pewarna 

sintetis.  

 Menurut Kwartiningsih (2013), bahan pewarna alami dapat diperoleh dari tanaman 

ataupun hewan. Bahan pewarna alami ini meliputi pigmen yang sudah terdapat dalam bahan atau 

terbentuk pada proses pemanasan, penyimpanan, atau pemrosesan. Beberapa pigmen alami yang 

banyak terdapat di sekitar kita antara lain: klorofil, karotenoid, tanin, dan antosianin. Umumnya, 

pigmen - pigmen ini bersifat tidak stabil terhadap panas, cahaya, dan pH tertentu. Tetapi  

pewarna alami ini umumnya aman dan tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh. 

Pigmen pada kerabang memberikan warna kerabang telur menjadi putih, kecoklatan, 

kehijaun atau berbintik-bintik hitam. Menurut Rasyaf (1991 dalam  Imran, 2010) pada telur 

puyuh, warna kerabang kecoklatan berbintik-bintik hitam yang tak beraturan berasal dari porfirin 

dan biliverdin  
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Porfirin adalah suatu senyawa organik yang mengandung empat cincin pirol, suatu cincin 

segi lima yang terdiri dari empat atom karbon dengan atom nitrogen pada satu sudut. Senyawa 

ini ditemukan pada sel hidup hewan dan tumbuhan, dengan berbagai macam fungsi biologis. 

Empat atom nitrogen di tengah molekul porfirin dapat mengikat ion logam seperti magnesium, 

besi, seng, nikel, kobal, tembaga, dan perak  (Biesaga et al., 2000) (Gambar 1). Sedangkan 

biliverdin (Gambar 2) adalah sebuah  pigmen yang berwarna hijau kebiruan yang 

terdapat dalam kerabang telur ayam dan spesies unggas lainnya  (Yang et al., 2006) 

 

 

  

 

 

        

                  Gambar 1. Porfirin                                     Gambar 2. Biliverdin 

 

Dilihat dari warna khas yang dimiliki, maka kerabang telur dapat dimanfaatkan sebagai 

pewarna alami kain batik. Beberapa tahap yang penting dalam pewarnaan kain batik adalah 

tahap mordanting, pewarnaan dan fiksasi. Hasil penelitian oleh Moerdoko (1975, dalam 

Kwartiningsih, 2009), mordanting adalah perlakuan awal pada kain yang akan diwarnai agar 

lemak, minyak, kanji, dan kotoran yang tertinggal pada proses penenunan dapat dihilangkan. 

Tahap selanjutnya adalah proses pewarnaan dilakukan dengan pencelupan kain pada zat warna 

dan proses fiksasi adalah proses penguncian warna kain. Proses ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan air atau tawas, tunjung, kapur dam prusi.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menentukan pengaruh fiksatif (tunjung, tawas dan kapur) terhadap ketuaan warna kain 

mori dan sutra dengan pewarna alami pigmen kerabang telur puyuh. 

2. Menentukan ketahanan luntur warna kain mori dan sutra terhadap pencucian. 

3. Menentukan ketahanan luntur warna kain mori dan sutra terhadap pencucian dan 

penyetrikaan. 
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METODOLOGI 

Bahan dan Piranti 

 Bahan yang digunakan adalah limbah kerabang telur puyuh yang diperoleh dari beberapa 

pedagang telur puyuh di Salatiga, kain sutra dan kain mori. Selanjutnya, bahan kimiawi yang 

digunakan adalah C2H5OH (teknis), HCl (teknis), Na2CO3 (Soda abu), Ca(OH)2 (kapur tohor), 

Al2(SO4)3.18H2O (tawas), dan FeSO4 (tunjung). 

 Piranti yang digunakan dalam penelitian ini adalah Drying Cabinet, evaporator R-

11(Buchi),  pemindai (scanner) Canon Pixma MP237 (Resolusi 400 dpi), program Matemathic 

Laboratory (MatLab)  dan seperangkat alat gelas. 

 

Ekstrak Limbah Kerabang Telur Bebek dan Puyuh (Kennedy dan Vevers, 1976 yang telah 

dimodifikasi) 

Kerabang telur puyuh yang telah dikeringkan dihaluskan lalu ditimbang sebanyak 1 kg 

dan dimaserasi dengan campuran 2 L  etanol dan 10% HCl selama 1 hari. Sampel kemudian 

disaring dan dievap pada 70 
0
C. Pada tahap evaporasi dibuat dua seri volume yaitu ½ (± 1 L) dan 

¼ (± 500 ml) dari volume awal 2 L. 

 

Aplikasi Ekstrak Pigmen Pada Kain Mori Dan Kain Sutra  (Periskinasari, 2011) 

 Proses mordanting. 

Dua liter air dipanaskan dengan penambahan 2 gram soda abu hingga mencapai uhu 

60
0
C, kemudian kain direndam selama 5 menit dan dibolak – balik. Kain diangkat dan dibilas 

dengan air panas dan air dingin kemudian dikering anginkan. 

 

Pencelupan kain mori dan kain sutra dalam ekstrak pigmen 

 Proses pencelupan 

Kain mori dan kain sutra yang telah dimordanting dicelupkan ke dalam dua seri volume 

ekstrak pigmen yang sudah disiapkan yaitu 1 L dan 500 ml  dari volume awal. Kain sutra 

dicelupkan kedalam ekstrak pigmen dengan volume 1 L, sedangkan kain mori di selupkan ke 

dalam ekstrak pigmen dengan volume 500 ml. Pencelupan dilakukan selama 5 menit sebanyak 

sepuluh kali untuk kedua seri volume tersebut. 

 Proses fiksasi (pengunci warna) 

Setelah proses pencelupan, kain mori dan kain sutra direndam dalam tawas 2,5%, kapur 

tohor 5%, dan tunjung 2% masing-masing selama 5 menit, kemudian diangkat dan diangin-

anginkan sampai kering. 
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Pengujian Ketahanan luntur sutra (Periskianasari, 2011) 

 Pengujian ketahanan luntur terhadap pencucian dengan detergent 

Kain yang telah melalui proses fiksasi dipotong dengan ukuran 7 x 10 cm. Dilakukan 

pencucian dengan detergen sebanyak 5 kali, lalu dibilas dengan air panas sebanyak 2 kali. Kain 

kemudian dibilas kembali dengan air dingin dan diangin – anginkan hingga kering. Hasil yang 

peroleh diuji dengan program matlab, kemudian ditentukan nilai RGB dan Greyscale. 

 Pengujian ketahanan luntur terhadap pencucian dan panas penyetrikaan 

Kain yang telah melalui proses fiksasi dipotong dengan ukuran 7 x 10 cm. Dilakukan 

pencucian dengan detergen sebanyak 5 kali, lalu di bilas dengan air panas sebanyak 2 kali. Kain 

kemudian dibilas dengan air dingin dan diangin – anginkan hingga kering. Kain yang telah 

kering diletakkan di atas kain putih dan kapas di atas kain yang telah dipotong lalu disetrika 

selama 10 detik. Hasil yang peroleh diuji dengan program Matlab, kemudian ditentukan nilai 

RGB dan Greyscale. 

 

Analisis data 

Data ketuaan warna kain mori dan sutra dianalisis dengan menggunakan rancangan dasar 

RAK (Rancangan Acak Kelompok) dengan 3 perlakuan dan 9 kali ulangan. Sebagai perlakuan 

adalah 3 jenis fiksatif yaitu tawas 5 %, kapur 2,5 % dan tunjung 2 %  sedangkan sebagai 

kelompok adalah waktu proses kain. Data ketahanan luntur warna kain mori dan sutra (terhadap 

pancucian dan peyetrikaan) dianalisis dengan Analisa Dwi Ragam dan Rancangan Dasar RAK 

juga dengan 3 perlakuan dan 9 kali ulangan. Untuk menguji beda antar perlakuan dilakukan Uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5 % (Steel dan Torrie, 1980) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pengaruh berbagai jenis fiksatif terhadap ketuaan warna kain mori dengan pewarnaan 

limbah kerabang telur puyuh 

  

Rataan ketuaan warna (±SE) kain mori dengan pewarnaan limbah kerabang telur puyuh 

antar berbagai jenis fikatif yang diekspresikan dengan nilai RGB dan Grey berkisar antara 0,635 

± 0,021 sampai dengan 0,785 ± 0,0183 (Tabel 1). Nilai RGB dan Grey semakin kecil atau 

mendekati nilai 0 menunjukkan bahwa rona semakin gelap (tua), sebaliknya nilai RGB semakin 

besar atau mendekati nilai 1, maka rona semakin terang (muda). 
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Tabel 1. Rataan Ketuaan Warna (± SE) Kain Mori Hasil Pewarnaan Limbah Kerabang 

Telur Puyuh antar Berbagai Jenis Fiksatif. 

 Jenis Fiksatif 

Tu 2 % Tw 5 % Ka 2,5% 

R 0,769 ± 0,0169 0,783 ± 0,0127 0,785 ± 0,0183 

W = 0,021 (a) (a) (a) 

G 0,697 ± 0,020 0,725 ± 0,021 0,749 ± 0,017 

W = 0,016 (a) (b) (c) 

B 0,635 ± 0,021 0,679 ± 0,023 0,659 ± 0,017 

W = 0,024 (a) (b) (ab) 

Gr 0,707 ± 0,020 0,733 ± 0,020 0,730 ± 0,017 

W = 0,054 (a) (b) (b) 

 

Keterangan :   * W = BNJ 5 % 

   * R = Red (Merah);  G = Green (Hijau); B = Blue (Biru); Gr = Grey (abu – abu); Tu = Tunjung; 

Tw = Tawas; Ka = Kapur; 

   * Angka – angka yang disertai huruf yang sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda 

bermakna sedangkan angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan antar 

perlakuan ada berbeda bermakna. Keterangan ini berlaku juga untuk Tabel 2 – 6. 

 

 Dari Tabel 1, terlihat bahwa rataan ketuaan warna kain mori antar berbagai jenis fiksatif 

menunjukkan bahwa rona merah (Red) pada fiksatif tunjung, tawas maupun kapur menunjukkan 

ketuaan warna yang sama. Sedang rona hijau (Green) pada fiksatif tunjung menghasilkan rona 

lebih gelap, diikuti dengan fiksatif tawas dan fiksatif kapur dengan rona lebih cerah. Untuk rona 

biru (blue) dengan fiksatif tunjung menghasilkan rona paling gelap kemudian diikuti dengan 

fiksatif kapur lalu fiksatif tawas dengan rona paling terang. Pada rona abu – abu (Grey) maka 

fiksatif tunjung menghasilkan rona lebih gelap, selanjutnya fiksatif tawas dan kapur 

menghasilkan nilai rona yang sama dan lebih terang (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.   Diagram Batang Rataan Ketuaan Warna Kain Mori Hasil Pewarnaan Limbah 

Kerabang Telur Puyuh antar Berbagai Jenis Fiksatif 
 

Keterangan : R = Red (Merah);  G = Green (Hijau); B = Blue (Biru); Gr = Grey (abu – abu); Tu = Tunjung; 

Tw = Tawas; Ka = Kapur. Keterangan ini berlaku untuk Gambar 7 – 15. 
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Dari Gambar 3 terlihat bahwa kain mori dengan fiksatif kapur menunjukkan warna 

paling muda dari pada dua fiksatif yang lain. Reaksi porfirin dengan Ca
2+

 akan membentuk 

garam kompleks dengan ikatan kompleks Ca – Porfirin terjadi pada orbital sd
3
 yang 

membutuhkan energi yang besar agar terjadi eksitasi elektron (Gambar 4). Menurut  Pamungkas 

dan Sanjaya (2013), adanya eksitasi elektron pada Ca – porfirin menyebabkan garam kompleks 

tersebut memiliki sifat fotosensitivitas. 

  4s   3p 
 

 4s       

Konfigurasi elektron logam Ca : 18[Ar] ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓       

            3d   

Konfigurasi elektron ion Ca
2+    

: 18[Ar] ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓         

               

Konfigurasi Ca – Porfirin         : 18[Ar] ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓   

               

 

 

Gambar 4. Ikatan Valensi Ca – Porfirin 

 

Demikian pula halnya dengan fiksatif tawas menunjukkan kain mori berona hijau lebih 

tua dari pada kapur karena adanya reaksi porfirin dengan ion Al
3+

 dari tawas yang juga akan 

menghasilkan garam kompleks  (Richeter et al., 2007) Berbeda dengan pada kapur ikatan 

kompleks Al – Porfirin pada orbital sp
3
 membutuhkan energi yang lebih kecil dari pada ikatan 

Ca – Porfirin (Gambar 5). Energi kecil memudahkan eksitasi elektron sehingga mengakibatkan 

fotosensitivitas lebih kuat dari Ca – Porfirin.  

  3s   3p 
 

       

Konfigurasi elektron logam Al : 10[Ne] ↑↓  ↑          

              

Konfigurasi elektron ion Al
3+    

: 10[Ne]             

              

Konfigurasi Al – Porfirin         : 10[Ne] ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓        

 

 

 

Gambar 5. Ikatan Valensi Al - Porfirin 

 

 

 

Donor pasangan elektron ligan (4 atom N), orbital sp
3
. 

Donor pasangan elektron ligan (4 atom N), orbital sd
3
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Lebih lanjunt untuk  kain mori dengan fiksatif tunjung memberikan warna paling tua 

yaitu hijau kecoklatan karena dalam pencelupan terjadi reaksi antara porfirin dalam zat pewarna 

dengan  logam Fe
2+

 (fiksatif tunjung) untuk menghasilkan garam kompleks pula (Hapsari dan 

Muliyani, 2010). Lebih lanjut Menurut Hollongsworth (2012), porfirin bebas juga dapat 

membentuk ikatan kompleks dengan logam sehingga membentuk metalporfirin (Gambar 6). 

 

  4s    3d
 

       

Konfigurasi elektron logam Fe : 18[Ar] ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓        

              

    3d    4s   3p   

Konfigurasi elektron ion Fe
2+    

: 18[Ar] ↑↓ ↑↓ ↑↓          

              

Konfigurasi Fe – Porfirin         : 18[Ar] ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓  ↑↓    

 

 

 

Gambar 6. Ikatan Valensi Fe – Porfirin 

 

Orbital yang terbentuk pada ikatan Fe – Porfirin adalah d
2
sp berbeda dengan Ca

2+
 dan 

Al
3+

. Menurut Sanjaya dan Moekarni (2012) orbital - d pada ikatan Fe
2+

 dan porfirin  merupakan 

orbital dalam sehingga energi yang dilibatkan dalam pembentukan kompleks orbital lebih kecil. 

Elektron pada Fe – Porfirin lebih mudah tereksitasi sehingga mengakibatkan fotosensitivitas 

lebih kuat dari Ca
2+

 dan Al
3+

. 

Adanya perbedaan ketuaan warna antar fiksatif terkait dengan jenis ion logam yang 

membentuk ikatan dengan porfirin. Energi orbital dari tiap jenis garam kompleks akan 

menghasilkan tingkat fotosensitivitas yang berbeda sehingga mengakibatkan tingkat ketuaan 

warna yang berbeda pula. Semakin kuat fotosensitivitas maka semakin gelap warna yang 

dihasilkan, sebaliknya semakin rendah fotosensitivitas maka semakin cerah warna yang 

dihasilkan. Dalam penelitian ini urutan kekuatan fotosensitivitas dari yang terendah yaitu Ca – 

Porfirin, Al – Porfirin, dan Fe – Porfirin. 

 

2. Pengaruh berbagai jenis fiksatif terhadap ketahanan luntur  warna kain mori dengan 

pewarnaan limbah kerabang telur puyuh terhadap pencucian 

 

Rataan ketuaan warna (±SE) kain mori dengan pewarnaan limbah kerabang telur puyuh 

terhadap pencucian antar berbagai jenis fiksatif mempunya nilai RGB dan Grey antara 0,622 ± 

0,018 sampai dengan 0,779 ± 0,023 (Tabel 2). 

Donor pasangan elektron ligan (4 atom N), orbital d
2
sp. 
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Tabel 2. Rataan Ketahanan Luntur Warna (± SE) Kain Mori Hasil Pewarnaan Limbah 

Kerabang Telur Puyuh Terhadap Pencucian. 

 Jenis Fiksatif 

Tu 2 % Tw 5 % Ka 2,5% 

R 0,764 ± 0,016 0,779 ± 0,023 0,795 ± 0,015 

W = 0,157 (a) (a) (a) 

G 0,687± 0,018 0,695 ± 0,020 0,719 ± 0,017 

W = 0,022 (a) (ab) (b) 

B 0,622 ± 0,018 0,644 ± 0,020 0,670 ± 0,017 

W = 0,148 (a) (a) (a) 

Gr 0,708 ± 0,018 0,715 ± 0,018 0,736 ± 0,017 

W = 0,141 (a) (a) (a) 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa untuk rona merah (Red), biru (Blue) dan abu – abu (Grey) 

pada kain mori antar berbagai fiksatif (tunjung, tawas dan kapur) sama atau tidak mengalami 

kelunturan. Sebaliknya pada rona hijau (Green), kain mori dengan fiksatif tunjung menunjukkan 

tingkat ketahanan luntur lebih tinggi dari pada fiksatif tawas dan fiksatif kapur (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Batang Rataan Ketahanan Luntur Warna Kain Mori Hasil 

Pewarnaan Limbah Kerabang Telur Puyuh Terhadap Pencucian. 

 

Pada saat pencelupan dengan pewarna ekstrak kerabang telur puyuh, ikatan yang terjadi 

antara zat pewarna (dalam hal ini porfirin dan biliverdin) dan  selulosa (kain mori) adalah ikatan 

kovalen (Gambar 8 dan 9). Menurut  Agriawati (2003) ikatan kovalen memiliki sifat yang lebih 

kuat dari pada ikatan lainnya sehingga sukar dilunturkan. Menurut  Fernandez (2012), Fe
2+ 

merupakan logam transisi sehingga pada ikatan kompleks akan stabil dan kuat. 
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Gambar 8. Mekanisme Reaksi Antara Selulosa dengan Biliverdin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Mekanisme Reaksi Antara Selulosa dengan Garam Kompleks Porfirin 

 

 

Selulosa (Kain mori) 

Biliverdin 

Logam - Porfirin Selulosa (Kain mori) 
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3. Pengaruh berbagai jenis fiksatif terhadap ketahanan luntur  warna kain mori dengan 

pewarnaan limbah kerabang telur puyuh terhadap pencucian dan panas penyetrikaan 

  

Rataan ketahanan luntur warna (±SE) kain mori dengan pewarnaan kerabang telur puyuh 

terhadap pencucian dan panas penyetrikaan diekspresikan dengan nilai RGB dan Grey berkisar 

antara 0,613 ± 0,019 sampai dengan 0,796 ± 0,016 (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Rataan Ketuaan Warna (± SE) Kain Mori Hasil Pewarnaan Limbah Kerabang 

Telur Puyuh Terhadap Pencucian dan Panas Penyetrikaan. 

 Jenis Fiksatif 

Tu 2 % Tw 5 % Ka 2,5% 

R 0,775 ± 0,016 0,769 ± 0,018 0,796 ± 0,016 

W = 0,021 (a) (ab) (b) 

G 0,681± 0,019 0,689 ± 0,029 0,710 ± 0,019 

W = 0,040 (a) (a) (a) 

B 0,613 ± 0,019 0,640 ± 0,022 0,666 ± 0,020 

W = 0,030 (a) (ab) (b) 

Gr 0,705 ± 0,020 0,711 ± 0,020 0,731 ± 0,019 

W = 0,042 (a) (a) (a) 

  

Dari Tabel 3 terlihat bahwa kain mori pada rona hijau (Green) dan rona abu – abu (Grey) 

terhadap pencucian dan panas penyetrikaan untuk nilai dalam berbagai fiksatif (tunjung, tawas 

dan kapur) tidak mengalami kelunturan, sebaliknya pada rona merah (Red) dan biru (Biru) dalam 

fiksatif tawas dan kapur menunjukkan terjadi kelunturan lebih tinggi (Gambar 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Batang Rataan Ketahanan Luntur Warna Kain Mori Hasil 

Pewarnaan Limbah Kerabang Telur Puyuh Terhadap Pencucian dan Panas 

Penyetrikaan.  

 

Pada fiksatif tunjung nampak adanya pengaruh kestabilan garam kompleks sehingga rona 

merah (Red) dan biru (Blue) tetap menghasilkan warna lebih gelap dibandingkan fiksatif tawas 

maupun fiksatif kapur. Menurut Khayati (1997 dalam Padmasari, 2012), kain mori tahan 

terhadap suhu tinggi dan merupakan kain tahan panas strika. 
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4. Pengaruh berbagai jenis fiksatif terhadap ketuaan warna kain sutra dengan pewarnaan 

limbah kerabang telur puyuh 

  

Rataan ketuaan warna (±SE) pewarnaan limbah kerabang telur puyuh antar berbagai jenis 

fiksatif yang diekspresikan dengan nilai RGB dan Grey berkisar antara 0,495 ± 0,007 sampai 

dengan 0,708 ± 0,016 (Tabel 4). 

Tabel 4. Rataan Ketuaan Warna (± SE) Kain Sutra Hasil Pewarnaan Limbah Kerabang 

Telur Puyuh antar Berbagai Jenis Fiksatif. 

 Jenis Fiksatif 

Tu 2 % Tw 5 % Ka 2,5% 

R 0,667 ± 0,021 0,668 ± 0,013 0,708 ± 0,016 

W = 0,034 (a) (a) (b) 

G 0,580 ± 0,010 0,592 ± 0,019 0,611 ± 0,015 

W = 0,034 (a) (a) (a) 

B 0,495 ± 0,007 0,517 ± 0,021 0,543 ± 0,014 

W = 0,040 (a) (ab) (b) 

Gr 0,597 ± 0,001 0,605 ± 0,020 0,632 ± 0,017 

W = 0,034 (a) (ab) (b) 

  

Dari Tabel 4 terlihat bahwa rataan ketuaan warna kain sutra antar berbagai fiksatif 

menunjukkan bahwa rona hijau (Green) mempunyai ketuaan warna pada ketiga fiksatif (tunjung, 

tawas dan kapur) sama. Namun pada rona biru (Blue) dan abu – abu (Grey) fiksatif tunjung 

memberikan ketuaan warna paling gelap (tua) kemudiaan diikuti dengan gradasi rona pada 

fiksatif tawas dan kapur yang paling terang. Sebaliknya untuk rona merah (Red), maka fiksatif 

tunjung dan tawas memberikan rona ketuaan warna sama sedangkan fiksatif kapur menunjukkan 

rona merah yang lebih terang. (Gambar 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Diagram Batang Rataan Ketuaan Warna Kain Sutra Hasil Pewarnaan   

Limbah Kerabang Telur Puyuh antar Berbagai Jenis Fiksatif 
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Pengaruh dari ketiga jenis fiksatif (tunjung, kapur dan tawas) terhadap ketuaan warna. 

Kain sutra  sama halnya dengan pada kain mori, karena ketiga jenis fiksatif bereaksi dengan 

porifin untuk menghasilkan garam kompleks yang mempunya ikatan kimia berbeda tergantung 

jenis fiksatifnya. Menurut Djufri (1985 dalam  Padmasari, 2012) pewarna yang telah menempel 

pada serat kain sutra setelah difiksasi dengan tunjung akan menyebabkan ikatan serat kain 

dengan pewarna tersebut menjadi lebih kuat. 

 

5. Pengaruh berbagai jenis fiksatif terhadap ketahanan luntur  warna kain sutra dengan 

pewarnaan limbah kerabang telur puyuh terhadap pencucian 

 

Rataan ketuaan warna (±SE) kain mori dengan pewarnaan limbah kerabang telur puyuh 

terhadap pencucian antar berbagai jenis fiksatif mempunya nilai RGB dan Grey antara 0,493 ± 

0,016 sampai dengan 0,703 ± 0,011 (Tabel 5). 

 

Tabel 5.  Rataan Ketahanan Luntur Warna (± SE) Kain Sutra Hasil Pewarnaan Limbah 

Kerabang Telur Puyuh Terhadap Pencucian. 

 Jenis Fiksatif 

Tu 2 % Tw 5 % Ka 2,5% 

R 0,668 ± 0,017 0,668 ± 0,017 0,703 ± 0,011 

W = 0,056 (a) (a) (a) 

G 0,568± 0,017 0,585 ± 0,020 0,606 ± 0,012 

W = 0,056 (a) (a) (a) 

B 0,493 ± 0,016 0,508 ± 0,018 0,530 ± 0,011 

W = 0,056 (a) (a) (a) 

Gr 0,592 ± 0,018 0,601 ± 0,019 0,626 ± 0,011 

W = 0,060 (a) (a) (a) 

 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa warna kain sutra dalam ketiga fiksatif (tunjung, tawas dan 

kapur) tidak mengalami keluntur terhadap pencucian (Gambar 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Diagram Batang Rataan Ketahanan Luntur Warna Kain Sutra Hasil 

                            Pewarnaan Limbah Kerabang Telur Puyuh Terhadap Pencucian 
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Menurut Fitrihana (2011), bahan sutra pada umumnya memiliki afinitas paling bagus 

terhadap zat warna alam dibandingkan dengan bahan kapas (kain mori). Adanya ikatan antara zat 

warna dan fibroin (kain sutra) akan membentuk ikatan kovalen sehingga lebih tahan luntur 

(Gambar 13 dan 14).Oleh karena itu, ketahanan luntur kain sutra antar ketiga jenis fisatif 

(tunjung, tawas, kapur) tidak mengalami kelunturan terhadap pencucian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Mekanisme Reaksi Antara Fibroin dengan Biliverdin 
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Gambar 14. Mekanisme Reaksi Antara Fibroin dengan Garam Kompleks Porfirin 

 

6. Pengaruh berbagai jenis fiksatif terhadap ketahanan luntur  warna kain sutra dengan 

pewarnaan limbah kerabang telur puyuh terhadap pencucian dan panas penyetrikaan 

  

 Rataan ketahanan luntur warna (±SE) kain sutra dengan pewarnaan limbah kerabang telur 

puyuh terhadap pencucian dan panas penyetrikaan diekspresikan dengan nilai RGB dan Grey 

berkisar antara 0,486 ± 0,016 sampai dengan 0,692 ± 0,013 (Tabel 6).  

 

Tabel 6. Rataan Kelunturan Warna (± SE) Kain Sutra Hasil Pewarnaan Limbah Kerabang 

Telur Puyuh Terhadap Pencucian dan Panas Penyetrikaan. 

 Jenis Fiksatif 

Tu 2 % Tw 5 % Ka 2,5% 

R 0,658 ± 0,015 0,670 ± 0,016 0,692 ± 0,013 

W = 0,041 (a) (a) (a) 

G 0,572 ± 0,016 0,584 ± 0,018 0,593 ± 0,015 

W = 0,054 (a) (a) (a) 

B 0,486 ± 0,016 0,518 ± 0,017 0,519 ± 0,011 

W = 0,055 (a) (a) (a) 

Gr 0,582 ± 0,015 0,605 ± 0,017 0,609 ± 0,014 

W = 0,053 (a) (a) (a) 

Fibroin (Kain sutra) 

Logam - Porfirin 
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Dari Tabel 6 terlihat bahwa warna antar berbagai fiksatif (tunjung, tawas dan kapur) kain 

sutra terhadap pencucian dan penyetrikaan tidak mengalami kelunturan (Gambar 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Diagram Batang Rataan Ketahanan Luntur Warna Kain Sutra Hasil     

Pewarnaan Limbah Kerabang Telur Puyuh Terhadap Pencucian dan Panas  

                          Penyetrikaan 

  

Menurut Ramainas (1989 dalam Derisa ,2012), Selain sifat afinitas, maka kain sutra 

dapat menyesuaikan diri terhadap suhu. Kain sutra berasal dari serat hewan yang memiliki sifat 

tahan panas hingga suhu 140 
0
C (belum terjadi kerusakan) dan sebaliknya pada suhu 170 

0
C 

mulai terjadi kerusakan  (Susilaning dan Suheryanto, 2011) 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: 

1. Fiksatif tunjung pada kain mori dan sutra menghasilkan warna paling gelap diikuti fiksatif 

tawas dan kapur yang menghasilkan warna paling terang. Pada kain mori, ketiga fiksatif 

menghasilkan rona merah (Red) yang sama, sebaliknya pada kain sutra menghasilkan rona 

hijau (Gree) yang sama dalam ketiga fiksatif. Di samping itu pada kain sutra hanya dua 

fiksatif (tawas dan tunjung) menghasilkan rona merah (Red) yang sama. 

2. Kain mori dengan ketiga jenis fiksatif tidak mengalami kelunturan terhadap pencucian, 

kecuali kelunturan terjadi untuk pada rona hijau (Green) dengan fiksatif tawas dan kapur. 

Sedangkan pada kain sutra tidak mengalami kelunturan terhadap pencucian untuk ketiga 

jenis fiksatif. 

3. Kain mori dengan ketiga jenis fiksatif tidak mengalami kelunturan terhadap pencucian dan 

panas penyetrikaan kecuali untuk rona merah (Red) dan biru (Blue) dalam fiksatif tawas dan 

kapur. Sebaliknya untuk kain sutra dalam ketiga jenis fiksatif tidak mengalami kelunturan 

terhadap pencucian dan panas penyetrikaan. 
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