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ABSTRAK

Da/am rangka meningkatkan pemanfaatan sumber darB slam dan pigmen a/am untuk zat
wama tekstil, telah dilakukan kegiatan penelitian tentang diversifikasi produk daTi kunyit untuk
zat wama tekstil tetapi karena daya ikatan kurang kuat dengan serat kapas sehingga diperlukan
mordan untuk memperbaiki ketahanan luntur zat wama. Sampai saat ini kunyit te/ah dikenal
sebagai bahan baku dalam pembuatan obat-obatan dan kosmetik. Kenyataan bahwa kunyit
mengandung karbonil sebagai kromofor da/am pigmen a/am, besar kemungkinannya untuk
menggunakannya sebagai zat wama tekstil. Dalam studi ini, kunyit diekstraksi di da/am air dan
menggunakan hasil ekstraknya untuk mencelup kain kapas. Proses ekstraksi dilakukan dengan
medium air dengan rasia, 1:4 pada suhu didih sampai tercapai rasio medium 1 :2. Kunyit daTi
ekstraksi pertama diekstraksi kembali dengan air segar sebagai medium dengan kondisi rasio
dan proses ekstraksi seperti ekstraksi sebelumnya, dan dilakukan ekstraksi ulang beberapa kali
sampai lidak ada zat wama yang keluar. Campuran larutan berwama hasil ekstraksi
dikumpulkan dan diuapkan untuk mendapatkan pigmen kering yang digerus menjadi bubuk zat
wama. Terhadap bubuk zat wama daTi beberapa konsentrasi yang diketahui dilakukan
pengukuran wama secara spektrofotometri untuk mendapatkan kurva kalibrasi tinier daTi
hubungan antara konsentrasi zat warns dengan absorbansi. Dari percobaSl1 ini diperoleh,-
persamaan tinier: Y = 0.0075 + 0.0435 X.. Dari persamaan ini dihitung rendemen zat wama daTi

semua hasil ekstraksi ulang sebesar 2,6805 dan daTi 3 kali ekstraksi ulang sebesar 2,2648 atau
84,49 % daTi semua zat wama terekstraksi. Percobaan pencelupan untuk kain kapas dilakukan
pada suhu 600C dengan variasi waktu (30 menit sampai 120 menit). Kain yang telah dicelup
kemudian di proses mordan atau kerja iring secara berturut-turut dengan kalium bikromat,
aluminium kalium sulfat ("Tawasj dan garam diazonium (Red Salt B). Kain yang telah dicelup
dan yang diproses mordan diuji ketahanan luntumya terhadap pencucian, gosokan, keringat
dan tahan sinar terhadap lampu Xenon. Hasil terbaik daTi percobaan ini dicapai oleh
pencelupan pads suhu 600C selama 60 menit atau pads suhum kamar selama 90 menit. Kerja
iring dengan ketiga jenis mordan berwama kuning dengan arah (shade) warne yang berbeda
daTi liap mordan. Proses mordan setelah pencelupan dapat memperbaiki ketahanan luntur
wama terhadap pencucian, gosokan, dan keringat, sedangkan ketahanan luntur warns
terhadap sinar lampu Xenon masih tetap kurang baik seperti halnya hasH pencelupan tanpa
mordan.

ABSTRACT

PRODUCT DIVERSIFICATION OF TURMERIC (CURCUMA DOMESTICA VAL) FOR
TEXTILE DYES. In oro'er to increase the use of natural source and variation of natural pigment
for textile dyes, research activity has been cam'ed out in product diversification of tunneric for
textile dyes however its fixation ability to cotton fibre in this dyes does not have strong fixation
ability to cotton fibre in oro'er to improve its colour fastness it was necessary to do after
treatment with moro'an. Up to present time, it has been well known that tunneric was used as
raw material for medicine and cosmetic. Considering that tunneric contains of carbonyl as
chromophore in natural pigment. it has high possibility to seNe it as textile dyes. In this study,
tunneric was extracted with water and used its yields for dyeing cotton fabrics. The extraction
was carried out by using water as medium with ratio of 1:4 by boiling until reaching the medium
ratio of 1 :2. The extracted tunneric was re-extracted again with fresh water in the same
condition as the previous extraction and repeating the process up to several times until no more
dyes will be extracted out. The mixture of the extracted dyes were then put into evaporation to
obtain dry pigment and was grinded to obtain powder dyes: Color measurement by means of
spectrophotometry was subjected to the dyes powder from known various concentrations to
obtain the linear calibration CUNe between dyes concentrations and absorbance. The linear
equation obtained from this experiment was: Y = 0.0075 + 0.0435 X. From this equation it was
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calculated that the dyes yields from the whole turmeric extraction was 2.6805 %, and from 3
times repeating extraction was 2.2648 % or 84.49 % from the whole extracted dyes. Dyeing
experiment for cotton fabrics were carried out at 6(fC for various times of dyeing (30 minutes to
120 minutes). The dyed fabrics were then moldanted or after treatment with respected
potassium bechromate, aluminum potassIum sulphate ("Tawasj, and diazonioum salt (Red Salt
B). The dyed fabrics and the mordanted ones were tested for color fastness to washing:
rubbing, perspiration and Xenon light radiation. The best result of this experiment was obtained
by dyeing process at 6(fC for 60 minutes or at room temperature for 90 minutes. After
treatment with those three kinds of moldant have obtained yellow color with different shade for
each type of moldant. The color fastness to washing, rubbing and perspiration were improved
by moldanting after dyeing, but the the fastness to Xenon light were still remained poor as the
ones without moldanting.

PENDAHULUAN TATA KERJA

Bahan
Bahan yang dipakai percobaan adalah kain

mori Primissima produksi PT. Primatcx Semarang
dengan konstruksi anyaman polos, tetal lusi 48
hl/cm, tetal pakan 38 hl/cm, nomor benang lusi Tex
11,81 dan nomor benang pakan Tex 8,44, berat kain

85,48 gram/m2.
Zat wama kunyit yang dipergunakan hasil

ekstraksi sederhana dengan jalan merebus parutan
kunyit yang berumur satu tahun berasal dari
Cimahpar Bogor, Jawa Barat.

Zat kimia yang dipergunakan ..kalium
bikromat, tawas dan garam merah B untuk kerja
iring dan teepol natrium karbonat untuk proses

penyabunan.

P ada zaman dahulu pada umumnya pewamaan
bahan tekstil didapat dari zat warn a yang berasal

dari alamo Untuk memperoleh warna kuning orang
memanfaatkan kunyit dan temu lawak. Kunyit
dengan nama latin Curcuma Domestica Val,
tennasuk keluarga Zingi beraceae dari kelas
monocotyle doneae, sub golongan Augios pennae
dan golongan spennatophyta. Zat warna kunyit
mengandung gugus kromofor karbonil yang
tennasuk golongan zat warna direk, dim ana hasil
celupnya pad a kain kapas mempunyai ketahanan
luntur yang kurang baik.

Untuk memperbaiki tahan luntur warna
perlu adanya kerja iring untuk memperbesar
molekul zat wama sehingga susah keluar dari kain,
misalnya dilakukan kerja iring dengan tawas,
kalium bikromat dan garam merah B. Tawas dan
kalium bikromat merupakan senyawa logam yang
dapat berikatan dengan zat warna kunyit, sehingga
molekul menjadi lebih besar dalam serat, sedang
garam merah B merupakan garam diazonium yang
dapat bergandengan dengan zat wama kunyit,
sehingga molekul zat warna menjadi lebih besar.
Dari kedua mekanisme reaksi ini diharapkan dapat
memperbaiki ketahanan luntur warna zat wama

kunyit.

Metoda

Ekstraksi Kunyit
Zat wama alam dari ekstraksi kunyit

diperoleh dengan merebus parutan kunyit dalam air
dari perbandingan 1 : 4 sampai menjadi
setengahnya, larutan ekstrak yang dipergunakan
untuk mencelup adalah basil dari tiga kali ekstraksi
secara bertingkat kemudian di campur. Sedang
percobaan ekstraksi dilakukan sampai 22 kali,
sampai larutan ekstrak bening.

Pencelupan
a. Pembuatan kurva kalibrasi zat wama kunyit

Bubuk zat wama basil ekstraksi, dibuat
kurva kalibrasi yaitu hubungan antara konsentrasi
zat wama dan absorbansi dibuat variasi konsentrasi
dari 1 gr/l sampai dengan 7 gr/l dengan selang 0,5
gr/l didapat persamaan regresi y=O,0075 + 0,0435X
(telah diuji lineritasnya). Dari basil 22 kali ekstraksi
yang diukur absorbansi pada A optimum = 400 nm

melalui kurva kalibrasi didapat kandungan zat
warna kunyit = 2,6805 % dan setelah 3 ekstraksi =

2,2648 % sel1ingga untuk pencelupan digunakan 3
kali ekstraksi. Pencelupan dilakukan dengan
perbandingan larutan 1 : 30 suhu divariasi suhu
kamar dan suhu 60°C dan waktu divariasi 30 menit
sampai dengan 120 men it dengan selang 30 menit.

Oleh karena itu pada penelitian ini telah
dilakukan percobaan pencelupan zat wama kunyit
dengan kerja iring. Tawas, kalium bikromat dan
garam merah B dengan memvariasikan suhu dan
waktu pencelupan. Pencelupan dengan zat wama
alam biasanya dilakukan pad a suhu kamar, tetapi
perlu waktu lama. Sehingga percobaan ini selain
dilakukan pencelupan pada suhu kamar juga
dilakukan pada suhu 60°C, dan diharapkan waktu
pencelupan menjadi lebih pendek.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat
diperoleh kondisi ekstraksi zat wama, pencelupan
dan proses mordan terbaik sehingga memenuhi
syarat untuk zat wama Tekstil.
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Setelah pencelupan dilakukan kerja iring dengan
variasi kalium bikromat 3 %, tawas 3 % clan garam
merah B I %, waktu 15 menit suhu kamar clan
sebagai pembanding telah dilakukan pencelupan
tanpa kerja iring.

b. Penyabunan
Proses pehyabunan dilakukan dengan

perbandingan larutan I : 30 dengan natrium
karbonat 1 gr/lt, teepol 2 ml/lt, suhu mendidlh waktu
15 menit.

c. Pengujian
Hasil percobaan diuji terhadap daya celup

zat warna dengan menghitung prosen zat warn a
yang terserap, ketuaan warna (nilai y kecerahan),
ketahanan luntur wama terhadap pencucian sesuai
SII-0115-95; Gosokan, sesuai SII No. 0118-75 ;
keringat sesuai 811 No.O 117- 75 clan sinar lampu
xenon sesuai 811 No. 0390-80. Untuk mengetahui
pengaruh warna dengan adanya zat mordant
dilakukan pengukuran % transmitan dari t.. 400 -

700 n.m

HASIL DAN PEMBAHASAN

Oari hasi! percobaan clan pengujian dapat
dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hasi! ekstraksi zat warna kunyit
Zat warn a alam dari ekstrak kunyit

diperolch dengan tara merebus parutan kunyit
da!am air perbandingan ! : 4, sampai menjadi
setengahnya, larutan ekstrak disaring. Residu kunyit
di ekstrak kemba!i sampai mendapatkan larutan
ekstraksi yang hampir tidak berwarna. Hal ini
dilakukan sebanyak 22 kali. Untuk mengetahui
konsentrasi zat warna kunyit te!ah dibuat kurva
kalibrasi derngan mengukur !arutan zat warn a
kunyit yang te!ah diketahui konsentrasinya diukur
transmitansi efektif, 400 n.m (kuning), kemudian
dibuat kurva antara nilai Absorbansi (2 -log % )
terhadap konsentrasi zat warna. Oari kurva tersebut
ditentukan persamaannya da!am ha! ini diperoleh Y
= 0,0075 x 0,0435 X. (Persamaan tersebut sudah di

uji linearitas dan uji keberartian regresi).

Gambar J. Kurva hubungan absorbansi lerhadap
panjang gelolnbang, pada larutan
ekslrak J sid 22 zal warna kunyil.

Dari hasil perhitungan yang dikonversikan
terhadap persamaan garis regresi linear tersebut 9
kurva kalibrasi) didapat bahwa kandungan zat wama
kunyit 2,6805 % dari hasil ekstraksi 1 sid 3 kali
mendapat 2,6805 % jadi sudah mencapai 84,49 %
dari kandungan zat wama kunyit. Oleh karena itu

percobaan selanjutnya hanya menggunakan
ekstraksi sampai yang bening. Hasil ekstraksi dapat
dilihat pada Gambar 1.

Jumlah zat warDa yang diserap oleh kain,
ketuaan warDa

Jumlah zat warn a yang diserap oleh

kain,ketuaan warn a clan untuk mengetahui
banyaknya zat warna yang diserap oleh kain,
terlebih dahulu dilakukan pengukuran transmitansi
atau absorbansi ( 2-1og % T ) dari larutan celupan
awal clan larutan sisa pada panjang gelombang
efektif (A = 400 nm ).Dengan menggunakal:1 kurva
kalibrasi dapat dihitung zat warn a yang diserap pad a
saat pencelupan kain dengan persamaan Y =0,0075
+ 0435 X. Hasilnya dapat dilihat pad a Gambar 2.
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Gambar 2. Hubungan Antara Waktu Proses dan
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Gambar 3. Hubungan Antara Waklu Proses dan
Jum/ah Ketuaan Warna Y pada suhu
Kamar

Dari Gambar 3 clan 4 terlihat bahwa
ketuaan warna (nilai Y) makin besar berarti warna
makin cerah artinya warna makin muda, dari data
tersebut terlihat bahwa waktu makin lama warna
semakin tua sampai batas tertentu dan pengerjaan
iring dengan garam merah B memberikan warna
yang paling tua.

Ketahanan luntur WarDa terhadap Pencucian,
Gosokan daD Sinar Lampu Xenon

Hasil uji ketahanan luntur warn a terhadap
pencucian, gosokan pada tabel 1 keringat da.n sinar
lampu xenon dapat dilihat pada tabel 2.

Untuk dapat mengevaluasi ketuaan WarDa
(gb 3,4) dan ketahanan luntur zat warna kunyit
(Tabel 1,2), harus ditinjau terlebih dahulu meka-
nisme pencelupan zat warna kunyit secara
perendaman (exhaution). Zat warn a dalam larutan
merupakan koloid yang mempunyai muatan listrik.
Dengan adanya muatan listrik tersebut akan terjadi
gerakan yang disebut gerakan Brown. Gerakan
Brown akan menimbulkan tekanan osmosa dan akan
berusaha mencapai kesetimbangan an tara konsen-
trasi tinggi zat warna ke konsentrasi rendah serat
kapas. Dengan adanya zat aktif permukaan difusi zat
warnaakan semakin mudah. Selain berdifusi juga
ada ikatan antara serat dan zat warn a dalam hal ini
adalah ikatan Hidrogen dan gaya Van Der Waals zat
warna kunyit dan serat akan terjadi ikatan hidrogen.

Reaksi kimia antara zat warna kunyit
dengan serat selulosa dan pengaruhya terhadap kerja
iring dengan tawas, kalium bikromat dan garam
merah B dapat dilihat dari reaksi kimia gambar 5.

Dari reaksi tersebut terlihat bahwa
kemungkinan terjadi ikatan kovalen A13+ daD Cr3+
sedang garam merah B hanya bergan-dengan. Hal
ini berarti kerja iring dengan tawas, K2Cr207 daD
garam merah B akan mempunyai struktur molekul
yang lebih besar, dengan demikian maka ketahanan
luntur warna terhadap pencucian, gosokan, keringat
as am dan bas a menjadi lebih baik karena zat warna
menjadi sukar keluar dari bahan. Dalam hal ini
ketahanan luntur wama terhadap sinar lampu Xenon
tetap kurang baik karena kromofor stilbena dan
karbonil tidak tahan terhadap sinar ultraviolet. Oleh
karena itu disarankan pada waktu penggunaannya
dalam pencucian bahan kapas yang dicelup kunyit
dijemur ditempat teduh

Hasil pengukuran arab warna (shade warDa)
Untuk mengetahui kemungkinan adanya

perubahan shade warna setelah adanya proses kerja
iring (mordan) telah dilakukan pengukuran
transmitansi warn a dari panjang gelombang 400 -
700 nm, selanjutnya digambarkan grafik an tara
panjang gelombang dan persen Transmitansi/
absorbansi 2-log % T. Bila bentuk grafik tidak sarna
maka berarti terjadi perubahan arah warna (shade
warna). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.

Tanpa Ke~a Kalium Tawas Garam Merah
Iring Karbona!

Gambar 4. Hubungan antara waktu proses dan
jum/ah ketuaan warna Y pada suhu 600

Pada Gambar 2 terlihat bahwa zat wama
kunyit yang diserap oleh bahan cenderung
meningkat, semakin lama waktu pencelupan, akan
semakin banyak zat warna yang diserap oleh bahan.
Pada pencelupan suhu 60°C selama 60 menit
ketuaan warn a sudah maksimal apabila pencelupan
dilanjutkan kenaikannya relatif kecil, sedangkan
pada pencelupan suhu kamar kejenuhan warna
terjadi setelah pencelupan dilakukan selama 90
menit.
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Tabell. Hasil pengujian ketahanan luntur wama terhadap p~cucian dan gosokan
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Tabel2. Hasil pengujian ketahanan luntur warna terhadap keringat, asarn dan basa serta terhadap sinar

lampu Xenon

Kerinaal asam Kerinaal bas a I Sinar lampu Xenon
Tawas Garam Tanp~ ke~a K2Cr207 Tawas Garam T

Merah B Inn Merah B anpa
GS I 55 I G5 55 GS 55 G5 55 G5 55 G5 155 i G5 I 55 I k.1

~uhu Tw

222T
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2.2

4 2 2 2 2

30

KESIMPULAN

Gambar 5. Hubungan antara panjang gelombang
dan Transmitansi

Kesimpulan berdasarkan data hasil
pcrcobaan dan evaluasj hasil dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut :
a. Zat wama kunyit dapat dipakai untuk mencelup

serat kapas. Proses kerja iring dengan kalium
bikromat, tawas dan garam merah B
mengakibatkan wama semakin tua dan terjadi
perubahan shade wama dengan komponen wama

dasar tetap kuning.
b. Kerja iring mempergunakan kalium bikromat

meningkatkan ketahanan luntur wama terhadap
pencucian, gosokan, keringat lebm baik dari
tawas dan garam merah B.

c. Wama hasil pencelupan yang dihasilkan pada
suhu 60°C lebih baik dan lebih tua apabila
dibandingkan dengan dari suhu kamar

d. Untuk industri rumah tangga (IKM) pencelupan
untuk menghemat energi dapat dil:ikukan
pencelupan pad a suhu kamar, waktu 90 menit
diikuti proses kerja iring menurut wama yang

diinginkan
e. Ketahanan luntur wama terhadap sinar lampu

xenon untuk zat wama kunyit masih kurang baik

(nilai 2).

DAFT AR PUST AKAGambar 6. Hubungan an tara panjang gelombang
dan Absorbbansi

Apabila dilihat gambar diatas, terlihat bahwa terjadi
pergeseran arah wama, meskipun komponen
dasamya masih tetap kuning.
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TANYA JAWAB

~ Apekah kunyit bersifat standar yang telah diuji
secara intern~sional/ilmiah ?

~ Atau warna kunyit alam yang telah diakui
keandalannya,

Kuntari Sasas
..:;.. Un/uk membuat kurva /inieri/as

dipergunakan rum us s/a/is/ik uji /inieri/as
da/am hat ini kilo mempergunakan software,
apabi/a be/um tinier berar/i /arutan harus
diencerkan kemba/i sampai didapat kurva
yang linier,

-/;>- Kunyit be/um ado uji secara internasiona/
baru merupakan pene/itian domestik, hanya
standar-standar uji yang dipergunakan
ada/ah standar uji internasional AATCC,
ISO. JIS don sebagainya yang telah diadopsi
sebagai SNI.

-/;>- Sedang laboratorium uji BBT', sudah
diakreditasi maka jadi dengan demikian
telah diakui keandalannya,

Endro Kismolo
) Apakah sudah dilakukan percobaan pada usia

berapa kunyit memberikan bahan pewarna yang
maksimum ?

~ Bagaimana caranya dapat menjaga kestabilan
dyes dari bahan alam terhadap pengaruhjamur?

~ Apakah sudah dilakukan 1carakterisasi terhadap
kandungan dyes bahan alam kunyit sehingga

terhadap aplied pewarnaan memberikan hasil
yang berbeda?

Kuntari Sasas
..:;.. Pada percobaan ini kunyi/ yang dipakai

pada usia satu tahun berasa/ dari Cimahpar
Bogor Jawa Barat.

-/;>- Da/am hat ini karena un/uk industri kecil
dilakukan ekstraksi don 3x ekstraksi don
/angsung dipakai untuk mencelup, Sedang
dilakukan pene/itian uji powderisasi, don zat
pengawet untuk menjaga kestabilan warna
dari pengaruh jamur, "

..:;.. Be/um di/akukan karakterisasi masih dalam
tarafmencari gugus kromofor dan isolasi zat
warna itupun masih be/um se/esai
kese/uruhan.

Dwi Wahini Sasas
~ Apakah reaksi kimia yang terjadi antara zat

warn a dengan kalium bikromat, tawas clan red
salt B yang menyebabkab perbedaan zat wama
kunyitjika ada tolongjelaskan?

Kuntari Sasas
..c.. Reakri kimia yang terjadi adalah adanya

gugus cromofo wrbonil dengan bikromat,
tawas dan red salt B yang masing-masing
mempunyai warna (reakri kimia dalam
paper) sehingga gabungan duG warna
tersebut awn memberikan warna lain oleh
karena itu shade warna tergantung pada
complex yang dipergunakan, hal ini
merupakan keunggulan zat warna alam,
dengan complex berlainan memberikan
warna yang variety.

Damunlr
? Untuk membuat kurva lineritas warn a kunyit,

standar apakah yang digunakan ?
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