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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri tekstil di Indonesia semakin pesat seiring dengan 

kebutuhan pewarna tekstil yang semakin meningkat. Dalam kemajuan teknologi 

sekarang ini banyak sekali zat warna sintetis yang digunakan sebagai zat warna 

pada tekstil dengan berbagai variasi warna. Namun penggunaan zat warna 

sintetis sebagai pewarna pada tekstil memiliki kekurangan jika dibandingkan 

dengan zat warna alami. Pewarna tekstil dari zat warna sintetis memiliki sifat 

karsinogenik dan dapat mencemari lingkungan jika penanganan limbah nya 

kurang tepat. Sedangkan zat warna alami sebagai pewarna tekstil tidak berbahaya 

bagi lingkungan serta harganya relatif lebih murah. Hal ini karena zat warna 

alami berasal dari pigmen pembawa warna yang dapat diperoleh pada tanaman. 

Jenis pigmen yang banyak dijumpai adalah klorofil, karotenoid, tanin dan 

antosianin. Penggunaan zat warna alami diharapkan dapat menambah variasi 

warna untuk meningkatkan daya saing produk tekstil yang ada di Indonesia 

(Lestari&Satria,2017). 

Zat warna tekstil merupakan zat warna yang memiliki kemampuan untuk 

diserap. Pada penggunaan zat warna seringkali terjadi penyalahgunaan 

sembarangan khusus nya pada penggunaan zat warna pada makanan, misalnya 

ketika zat warna tekstil digunakan untuk zat pewarna pada bahan makanan. 

Penggunaan pewarna sintetis ini dapat menyebabkan kanker kulit, kanker mulut, 

kerusakan otak dan lain lain. Selain itu juga pewarna sintetis menimbulkan 

dampak bagi lingkungan dan secara tidak langsung bagi kesehatan. Hal ini 

disebabkan karena zat warna sintetis mengandung unsur kromium (Cr), timah 

(Sn), tembaga (Cu) dan seng(Zn)(Kumalasari,2016). 

Penggunaan zat warna sintetis mengakibatkan timbulnya dampak negatif 

terutama pada lingkungan dan kesehatan manusia, maka perlu adanya kepedulian 

terhadap penggunaan zat warna alam sebagai pewarna alami pada pewarnaan 
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tekstil. Di Indonesia ditemukan berbagai jenis tanaman yang berpotensi 

menghasilkan zat warna alami. Zat warna alami dapat diperoleh dengan cara 

ekstraksi atau perebusan secara konvensional. Pada bagian tanaman yang dapat 

digunakan sebagai zat warna alami biasanya pada bagian kulit kayu, bunga, biji, 

getah, daun, akar dan batang(Ahmad & Hidayati, 2018). 

Salah satu zat pewarna alam yang dapat digunakan sebagai zat warna pada 

tekstil adalah daun ketapang. Untuk memperoleh zat warna yang mempunyai 

ketahanan luntur warna yang baik maka diperlukan penambahan mordan. 

Penambahan mordan ini bertujuan untuk penguat zat warna alam agar menempel 

pada kain dan tahan terhadap luntur, selain itu juga mordan sebagai penguat 

warna yang dihasilkan. Mordan yang biasanya digunakan adalah Al2(SO4)3, CaO, 

dan FeSO4(Sofyan dkk, 2018). 

Proses pemberian zat pengikat disebut dengan mordanting. Mordan 

merupakan zat khusus yang dapat dijadikan sebagai penguat pewarnaan pada 

kain serta mempengaruhi warna akhir pada proses pewarnaan kain (Ahmad & 

Hidayati, 2018). Proses mordanting dapat dibagi menjadi tiga yaitu pra-

mordanting, meta-mordanting, dan post-mordanting(Sofyan dkk, 2018). 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis mordan dan 

lama waktu pencelupan zat warna alam daun ketapang dengan proses pra-

mordanting terhadap hasil jadi pewarnaan pada kain katun. Pemilihan daun 

ketapang sebagai zat warna alam yang kami pilih karena daun ketapang memiliki 

pigmen alami atau zat warna alam yang terkandung pada daunnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh jenis mordan terhadap hasil jadi pewarnaan menggunakan 

zat warna alam daun ketapang dengan media kain katun yang ditinjau dari 

ketajaman warna dan kelunturan warna pada kain dengan proses pra-

mordanting? 
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2. Bagaimanakah pengaruh waktu pencelupan terhadap hasil jadi pewarnaan 

pada kain katun yang ditinjau dari ketajaman warna dan kelunturan warna 

pada kain menggunakan zat warna alam dari daun ketapang dengan proses 

pra-mordanting? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis mordan terhadap hasil jadi pewarnaan 

menggunakan zat warna alam daun ketapang dengan media kain katun yang 

ditinjau dari ketajaman warna dan kelunturan warna pada kain dengan proses 

pra-mordanting? 

2. Untuk mengetahui pengaruh waktu pencelupan terhadap hasil jadi pewarnaan 

pada kain katun yang ditinjau dari ketajaman warna dan kelunturan warna 

pada kain menggunakan zat warna alam dari daun ketapang dengan proses 

pra-mordanting ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menambah wawasan tentang pengolahan daun ketapang menjadi zat warna 

alam untuk kain katun dengan proses pre-mordanting. 

2. Meningkatkan nilai ekonomis daun ketapang sebagai bahan baku zat warna 

alam tekstil. 

3. Dapat menjadi solusi pengganti pewarna sintetis dengan zat warna alam yang 

berasal dari daun ketapang untuk pewarnaan pada tekstil. 

 

 

 

 

 

 

 


