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Abstract 

The objective of the study : Firstly , optimation of rendement of dye powder 

from bashful plant as revealed by maltodekxtrin additions and various boiling time. 

Secondly, to determine the colour of unbleached plain cloth which stained using dye 

powder from bashful plant as revealed by different fixative ( tunjung, prusi, alum, and 

lime). 

The result of the study showed that : 1) Rendement of dye powder from bashful 

plant obtained optimal in amount of 19,15 ± 1,43 gram at 20% maltodextrion additions 

and 30 minutes boiling time. 2) The colour of unbleached plain cloth which stained 

using dye powder from bashful plant is the darkest colour consecutively of fixation of 

tunjung, prusi, alum, and lime. 
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini perkembang industri tekstil telah mengalami banyak perkembangan 

pesat baik mengenai produksi ataupun mutunya. Batik merupakan kerajinan yang 

memiliki nilai seni tinggi dan telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia. 

Berdasarkan data Departemen Pedagangan (Nurhayati, 2014) total nilai ekspor batik 

sampai dengan akhir 2012 menembus US$ 278 juta atau melonjak tajam dibanding tahun 

2011 yang mencapai US$ 5,88 juta  

Industri batik umumnya menggunakan pewarna sintetik dalam proses pewarnaan 

kain batik. Pewarna sintetik mempunyai keunggulan yaitu lebih mudah diperoleh, 

ketersediaan warna terjamin, jenis warna bermacam-macam, dan lebih praktis dalam 

penggunaannya. Selain itu warna dari pewarna sintetik lebih cerah dan mempunyai 

ketahanan luntur yang lebih baik dibanding pewarna alami. Namun Penggunaan pewarna 

sintetik dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan karena terkandung sifat 

kasinogenik yang kuat sehingga mengakibatkan alergi kulit yang nantinya menjadi 

kanker kulit serta dapat mencemari lingkungan karena bersifat non degredable 

(Budiharti, 2014). Karena dampak yang ditimbulkan tersebut maka sebagai alternatif 

pengganti pewarna sintetik dalam industri tekstil terutama produksi batik ialah 

pemanfaatan zat warna alami. 

    Tanaman putri malu (Mimosa pudica L.) adalah tanaman liar tidak musiman yang 

tumbuh di seluruh wilayah Indonesia yang sementara ini masih dianggap sebagai tanaman 

yang tidak bermanfaat, sebagai pengotor dan harus dibasmi dan dibuang (Winarno dan 

Rahayu, 1994). M. pudica L. sendiri  merupakan salah satu tanaman yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut menjadi zat warna alami untuk pewarnaan tekstil karena 

memiliki tannin (Nur, 2015). 

 Tanin dapat dijumpai pada hampir semua jenis tumbuhan hijau di seluruh dunia baik 

tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah dengan kadar dan kualitas yang berbeda-

beda. Di Indonesia sumber tanin antara lain diperoleh dari jenis bakau-bakauan atau jenis-

jenis dari Hutan Tanaman industri seperti akasia (Acacia sp.), ekaliptus (Eucalyptus sp), 

pinus (Pinus sp.) dan sebagainya (Risnasari, 2002). 

 Tanin adalah polifenol alami yang selama ini banyak digunakan sebagai bahan 

perekat tipe eksterior, yang terutama terdapat pada bagian kulit kayu. Tanin memiliki sifat 

antara lain dapat larut dalam air atau alkohol karena tanin banyak mengandung fenol yang 
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memiliki gugus OH, dapat mengikat logam berat, serta adanya zat yang bersifat anti rayap 

dan jamur (Carter et al. 1978 dalam Risnasari, 2002). 

Zat warna alam untuk bahan tekstil pada umumnya diperoleh dari hasil ekstrak 

berbagai bagian tumbuhan seperti akar, kayu, daun, biji atau bunga (Rosyida dan  Zulfiya, 

2013). Kelebihan zat warna alam adalah beban pencemaran yang relatif rendah dan tidak 

beracun, sedangkan kekurangan zat warna alami yaitu proses untuk mendapatkan masih 

sulit. Menurut Mukhlis (2011), sebagian besar pewarna alami dibuat dengan cara 

ekstraksi atau perebusan dan hasilnya masih dalam bentuk larutan bahan pewarna yang 

dihasilkan dalam bentuk larutan masih banyak kekurangannya diantaranya tidak tahan 

disimpan dalam waktu relatif lama pada suhu kamar. Hal ini dapat menyebabkan 

timbulnya jamur dan konsentrasi larutan tidak seragam, sehingga konsistensi warna sulit 

dicapai, dan dalam pendistribusiannya tidak praktis. Maka dari itu diharapkan dengan 

pembuatan dalam bentuk serbuk, zat pewarna alami lebih praktis digunakan dan lebih 

mudah untuk disimpan atau dikemas. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari peneltian ini adalah : 

1. Menghasilkan serbuk pewarna alami instan dari tumbuhan putri malu antar berbagai 

lama  waktu perebusan dan penambahan maltodekstrin. 

2. Menentukan rona serbuk pewarna alami putri malu antar berbagai fiksatif (kapur, 

tawas, tunjung, dan prusi). 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Lingkungan, Program Studi 

Kimia, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana dari bulan 

September 2018 – Februari 2019 

Bahan dan Piranti 

Bahan yang digunakan antara lain : tumbuhan putri malu (Mimosa pudica L.) dan 

kain mori, sedangkan bahan kimia yang digunakan adalah akuades,  tawas 

[K2SO4.Al2(SO4)3.24 H2O], kapur (CaCO3) , tunjung (FeSO4) dan Prusi (CuSO4.5H2O).  

Piranti yang digunakan antara lain, panci stainless steel, kompor, termometer, 

drying cabinet. 
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Metode 

Persiapan kain (mordanting) (Fitrihana, 2009) 

Di buat larutan yang mengandung 8 gram tawas dalam setiap 1 liter air, lalu aduk 

hingga larut. Larutan di panaskan hingga 60ºC kemudian kain mori di masak dan di proses 

selama 1 jam dengan suhu larutan dijaga konstan (40 - 60ºC ). Setelah itu pemanasan 

dihentikan dan kain mori dibiarkan terendam dalam larutan selama semalam. Setelah 

direndam semalam kain mori diangkat dan dibilas (jangan diperas) lalu dikeringkan dan 

disetrika. Kain mori yang telah dimordanting tersebut siap dicelup dengan larutan zat 

warna alam 

 

Ekstraksi Pewarna (Nurhayati, 1997 dalam Mukhlis, 2011 ) dimodifikasi 

Ekstraksi serbuk pewarna tumbuhan putri malu tanpa penambahan maltodekstrin 

50 gram tumbuhan putri malu yang telah dipotong kecil- kecil direbus pada suhu 

± 1000 dengan air 1 liter (30, 60, 90 dan 120 menit) dihitung setelah air rebusan mulai 

mendidih. Ekstrak lalu disaring, filtrat kemudian dimasukkan ke dalam oven lalu 

dipanaskan pada suhu ± 1000 C sampai kering kemudian dihaluskan dan diayak.  

 

Ekstraksi serbuk pewarna tumbuhan putri malu dengan penambahan 

maltodekstrin 

50 gram tumbuhan putri malu yang telah dipotong kecil- kecil direbus pada suhu 

± 1000 dengan air 1 liter (30, 60, 90 dan 120 menit) dihitung setelah air rebusan mulai 

mendidih. Ekstrak lalu disaring, filtrat kemudian  ditambah dengan maltodekstrin 15%, 

20% dan 25%. Filtrat dimasukkan ke dalam oven lalu dipanaskan pada suhu ± 1000 C 

sampai kering kemudian dihaluskan dan diayak. 

 

Pembuatan larutan fiksatif  

Disiapkan 4 larutan fiksatif, yaitu tunjung 5%, tawas 5% ,  kapur 5% dan prusi 

5%. Masing-masing fiksator dilarutkan sampai homogen, didiamkan  semalam kemudian 

disaring dan diambil filtratnya 

. 
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Pencelupan dalam larutan pewarna dan fiksatif (Handika (2002) dalam Mukhlis, 

2011  ) dimodifikasi 

Serbuk pewarna instan yang diperoleh kemudian diuji cobakan pada kain mori yang 

sudah dimordanting. 10 gram bubuk pewarna alami tumbuhan putri malu diencerkan 

dengan 100 ml air. Kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna selama 10 menit, lalu 

dikering anginkan hingga setengah kering. Pencelupan diulangi hingga 5 kali kemudian 

dikeringkan. Kain yang sudah diwarnai kemudian direndam dalam larutan fiksatif selama 

10 menit kemudian dikeringkan. 

 

4. ANALISA DATA  

  Data rendemen serbuk pewarna alami dengan penambahan maltodekstrin 

dianalisis dengan Rancangan Perlakuan Faktorial 4 x 4 dengan 3 kali ulangan. Sebagai 

faktor pertama adalah penambahan maltodekstrin yang terdiri dari 4 konsentrasi yaitu 0, 

15, 20, dan 25 %. Sedangkan sebagai faktor kedua adalah lama  waktu pemanasan yang 

terdiri dari 4 aras  waktu yaitu 30, 60, 90 dan 120 menit.. Untuk menguji beda antara 

perlakuan dilakukan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5% (Steel 

and Torie, 1980). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Rendemen Serbuk Pewarna Alami Antar Berbagai Penambahan Maltodekstrin 

Rataan rendemen (gram ± SE) serbuk pewarna alami putri malu antar berbagai 

penambahan konsentrasi maltodekstrin berkisar antara 9,52 ± 0,3 gram sampai dengan 

21,04 ± 0,43 gram (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Rataan Rendemen Pewarna (gram ± SE) Antar berbagai Penambahan 

Maltodekstrin 

 

Maltodekstrin 

(%) 

M0 M15 M20 M25 

 

W= 0,62 

9,52 ± 0,30 

(a) 

16,28 ± 0,53 

(b) 

18,90 ± 0,51 

(c) 

21,04 ± 0,43 

(d) 
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Keterangan     * W = BNJ 5% 

* Angka-Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antar perlakuan tidak  

berbeda nyata, sedangkan angka yang diikuti oleh huruf yang tidak sama menunjukkan 

antar perlakuan berbeda nyata. Keterangan ini juga berlaku untuk tabel 2 dan 3 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat rendemen serbuk pewarna alami dari tumbuhan 

putri malu meningkat dan berbanding lurus dengan penambahan maltodekstrin. Dengan 

penambahan maltodekstrin 0% didapatkan hasil terendah sebanyak 9,52 ± 0,30 gram dan 

penambahan maltodekstrin 25% didapatkan hasil tertinggi yaitu 21,04 ± 0,43 gram , Hal 

ini seusai dengan penelitian Kumalaningsih dan Sucipto (2014) bahwa banyaknya 

rendemen dipengaruhi oleh zat pengisinya, semakin tinggi konsentrasi zat pengisi yang 

ditambahkan maka total padatan dihasilkan juga akan bertambah. 

 

2.  Rendemen Serbuk Pewarna Alami Tumbuhan Putri Malu Antar Berbagai Lama 

Waktu Perebusan 

 Rataan rendemen (gram ± SE) serbuk pewarna alami putri malu antar berbagai 

penambahan konsentrasi maltodekstrin berkisar antara 15,86 ± 2,73 gram sampai dengan 

16,81 ± 3,09 gram (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Rataan Rendemen Pewarna (gram ± SE) Antar berbagai Lama Waktu 

Pemanasan 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada rendemen serbuk pewarna alami 

tumbuhan putri malu meningkat pada waktu pemanasan 30 menit. Pada waktu pemanasan 

60 didapatkan kadar tertinggi yaitu 16,81 ± 3,09 gram dan pada waktu 90 menit tidak 

menunjukkan adanya perbedaan berat rendemen yang didapatkan. Menurut Bonsong et 

al. (2012), ekstraksi dengan temperatur tinggi dapat meningkatkan transfer masa dan 

kelarutan bahan aktif seperti pigmen polar dan fenolik campuran sehingga rendemen yang 

dihasilkan meningkat. Namun pada waktu perebusan 120 menit rendemen yang 

Maltodekstrin 

(%) 

W30 W60 W90 W120 

 

W= 0,62 

16,46 ± 2,96 

(ab) 

16,81 ± 3,09 

(b) 

16,63 ± 2,81 

(b) 

15,86 ± 2,73 

(a) 
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dihasilkan menunjukkan penurunan.Hal ini berarti terjadi penuntasan zat warna pada 

menit 90 sehingga rendemen serbuk pewarna tidak lagi mengalami penambahan. Sesuai 

dengan penelitian Sunoto yang nenunjukkan penurunan hasil serbuk daun sirsak pada 

waktu pemanasan 75 menit ke 90 menit, adanya penurunan rendemen dengan waktu 

pemanasan yang lebih lama ini terkait dengan konsentrasi padatan terlarut dalam ekstrak, 

sedangkan air yang menguap banyak pada waktu perebusan sehingga terjadi penyusutan 

bobot. 

 

3.  Rendemen Serbuk Pewarna Alami Tumbuhan Putri Malu Hasil Interaksi 

antara  Penambahan Maltodekstrin dan Lama Waktu Perebusan 

 Rataan rendemen (gram ± SE) serbuk pewarna alami tumbuhan putri malu 

sebagai hasil interaksi antara penambahan maltodekstrin dan lama waktu perebusan 

berkisar antara 9,22 ± 1,16 sampai dengan 21,51 ± 1,18 gram (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Rataan Rendemen Pewarna Putri Malu (gram ± SE) Antar berbagai Penambahan 

  Maltodekstrin 

 

Waktu 

(Menit) 

Maltodekstrin 

M0 M15 M20 M25 

W30 

W= 1,25 

9,21± 1,16   (a) 

           (a) 

16,54 ±1,48 (b) 

         (b) 

19,15± 1,43 (b) 

          (c) 

20,88± 1,87 (a) 

          (d) 

W60 

W =1,25 

9,29 ± 1,15  (a) 

         (a) 

16,83± 1,48 (b) 

         (b) 

19,62± 1,54 (b) 

         (c) 

21,51± 1,18 (a) 

          (d)  

W90 

W= 1,25 

9,87 ± 1,43  (a) 

         (a) 

16,52± 0,61 (b) 

         (b) 

19,05±0,92  (b) 

          (c) 

21,07± 2,03 (a)  

          (d) 

W120 

W= 1,25 

9,73 ± 1,87  (a) 

         (a) 

15,24 ±2,72 (a) 

         (b) 

17,77 ± 2,05 (a) 

          (c) 

20,70± 2,70 (a) 

          (d) 

 W =1,25 W =1,25 W = 1,25 W = 1,25 

Dari tabel di atas terlihat rataan rendemen pewarna (gram ± SE)  antar 

Penambahan Maltodekstrin 0% sampai dengan 25% semua menunjukan pola yang sama 

yaitu adanya peningkatan di setiap waktu pemanasan, Sedangkan bila dilihat dari waktu 

pemanasannya, pada pemberian maltodekstrin 0% tidak memberikan beda nyata, pada 
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penambahan maltodekstrin 15% menunjukkan peningkatan di waktu pemanasan 30 

menit, 60 menit, 90 menit,  dan mengalami penurunan di pemanasan 120 menit. 

Peningkatan dengan pola yang sama juga terjadi di penambahan maltodekstrion 20% , 

Pada penambahan maltodekstrion 25% mengalami penurunan di setiap pemanasan 

waktunya. Rendemen serbuk tumbuhan putri malu optimal sebesar 19,15 ± 1,43 gram 

yaitu pada penambahan maltodekstrin 20% dan waktu pemanasan selama 30 menit. 

 Peningkatan hasil rendemen pewarna berkaitan dengan fungsi maltodektrin 

sebagai penyalut dan penambah massa (Kusumo, 2015). Menurut Boonchu & Utamaang 

(2013), hasil rendemen  akan meningkat ketika jumlah maltodektrin semakin bertambah 

terkait jumlah kandungan total padatan yang diperoleh.  Namun rendemen pewarna dalam 

waktu tertentu akan tetap karena zat pewarna sudah tuntas terekstrak (Prayitno dkk., 

2003).   

 

4.  Rona serbuk pewarna alami putri malu antar berbagai fiksatif 

Hasil Rona serbuk pewarna alami dengan pencelupan 5x dan larutan pengikat tawas 

disajikan pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 A B 

    

 

 

 C D 

 

  C        D 

Keterangn :  a. Rona Kain Hasil Pewarnaan dengan menggunakan Fiksasi Tunjung 

  b. Rona Kain Hasil Pewarnaan dengan menggunakan Fiksasi Prusi 

  c. Rona Kain Hasil Pewarnaan dengan menggunakan Fiksasi Tawas 

  d. Rona Kain Hasil Pewarnaan dengan menggunakan Fiksasi  Kapur 
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 Dari gambar di atas dapat dilihat rona serbuk pewarna alami putri malu yang 

muncul berada pada warna coklat muda hingga hitam. Larutan pengikat memegang 

peranan penting dalam menghasilkan rona. Larutan pengikat kapur memberikan hasil 

yang relative paling terang dibandingkan ke 3 larutan pengikat yang lain yaitu dengan 

rona berwana coklat keputihan. Selanjutnya diikuti oleh tawas yang memberikan warna 

coklat kemerahan, prusi dengan warna coklat kehitaman dan tunjung yang berwarna 

hitam dan merupakan rona yang paling tua. Kain mori hasil pewarnaan serbuk pewarna 

alami putri malu menunjukkan hasil serupa dengan penelitian Padmasari (2012) yang 

menggunakan limbah  teh hijau dan penelitian Sunoto (2015) dengan menggunakan 

serbuk pewarna alami daun sirsak, yaitu dengan fiksasi tunjung memberikan warna paling 

gelap, sedangkan prusi dan tawas memberikan warna yang relative lebih terang daripada 

tunjung. Sedangkan penelitian Basofi (2015) menggunakan limbah daun teh melati juga 

menunjukkan hasil yang serupa dengan tingkat urutan ketuaan warna  yaitu: Tunjung 

paling gelap, diikuti dengan prusi, tawas dan kapur. Hasil berbeda didapatkan Kusumo 

(2015) yang menggunakan serbuk pewarna alami dari limbah kayu kamper yaitu dengan 

fiksasi kapur menghasilkan warna yang paling tua. 

 Berdasarkan sifat pewarna nabatinya, serbuk pewarna alami dari putri malu 

termasuk dalam golongan zat warna mordan di mana zat warna ini membutuhkan 

kompleks logam agar dapat terikat dengan baik dan memberikan warna pekat. Rona 

paling gelap dihasilkan dengan menggunakan larutan tunjung, dimana tanin yang 

dihasilkan dari pewarna akan bereaksi dengan ion Fe3+ dari tunjung, reaksi ini akan 

menghasilkan kompleks dan warna yang gelap pada kain yang dicelupkan (Vankar,2007). 

Menurut Mongkholrannasit dkk (2011), tanin memiliki gugus hidroksilat yang berikatan 

dengan serat dan bertanggung jawab dalam pembentukan kompleks dengan Fe3+. Rona 

warna yang lebih terang dihasilkan dengan fiksasi prusi, fiksasi ini menghasilkan reaksi 

yang sama seperti tunjung dimana ion Cu2+ pada prusi akan menghasilkan kompleks dan 

memberikan warna gelap. Menurut Roysida & Ersam (2010) ion Fe3+ lebih banyak 

membentuk kompleks dengan tanin dibandingan dengan ion Cu2+ sehingga warna pada 

pencelupan prusi akan lebih terang dibanding dengan tunjung. Selanjutnya untuk kain 

mori dengan fiksatif tawas (Al3+) memberikan rona yang lebih terang dari prusi dan 

fiksatif kapur (Ca2+) akan memberikan warna yang paling terang. Menurut Bhattacharya 
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& Shah (2010), Al3+ pada tawas dapat membentuk ikatan koordinasi yang lemah atau 

interansi non kovalen sedangkan Ca2+ pada  kapur hanya dapat membetuk membetuk 

ikatan ionik dengan pewarna, sehingga walau dapat menghasilkan warna intensitasnya 

akan rendah. 

 

 

KESIMPULAN 

1. Rendemen serbuk tumbuhan putri malu optimal sebesar 19,15 ± 1,43 gram yaitu pada 

penambahan maltodekstrin 20% dan waktu pemanasan selama 30 menit. 

2.  Rona serbuk pewarna alami putri malu pada kain mori dengan berbagai jenis larutan 

fiksatif adalah paling gelap secara berturut – turut pada tunjung, prusi, tawas dan 

terakhir adalah kapur. 
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