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ABSTRAK

Selama ini fungsi utama hutan bakau adalah untuk menjaga kelestarian pantai sebagai
penahan dari hempasan ombak, tetapi para nelayan telah menggunakan kayu bakau. Diantara
banyaknya kandungan lain, kayu bakau mengandung kromofot; tannin, furfurol den ftalat
sehingga dimungkinkan untuk dipergunakan sebagai zat warns tekstil, tetapi dengan ikatan
kurang kuat dengan serat sutera sehingga diperlukan mordan untuk memperlJaiki daya tahan
luntur warns. Dalam penelitian ini limbah dari bakau berupa gergajian dari kayu bakau, kulit
kayu, dahan dan ranting digunakan sebagai bahan baku dari zat wama alamo Bahan tersebut
dipotong sekecil mungkin (seperti serlJuk gergaji) dan diekstraksi untuk diambil zat wamanya
sebanyak mungkin. Penelitian ini ditujukan untuk industri kecil dan menengah, sehingga cara
ekstraksi dilakukan secara sedemana menggunakan air sebagai medium dengan variasi
perlJandingan secara berturut-turut 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 dan 1:50. Untuk mendapatkan
rendemen hasil ekstraksi, limbah bakau diekstraksi sampai mencapai rasio 1/5 dari medium,
contoh terekstraksi diambiJ dan diekstraksi lagi dengan air baru sebagai medium dengan variasi
rasio yang sarna. Proses terse but diulang lagi sampai tidak ads lagi warns dari kayu yang
terekstraksi (:!:. 9 ulangan). Cairan yang terekstraksi kemudian diuapkan, dikeringkan dan
digerus menjadi bubuk zat wama. Hasil ekstraksi tertinggi dicapai oleh rasion dengan medium
(1:40 dan 1:50) dengan rendemen ekstraksi sebesar 9,40% dan 9,48%. Percobaan berikutnya
adalah proses pencelupan kain sutera menggunakan bubuk zat warns atau cairan zat wama
dari ekstrasi dengan variasi medium 1:40 yang merupakan campuran dari ekstraksi pertama
sampai dengan keempat. Proses pencelupan dilakukan tanpa mordan, mordan-awal dan
mordan-akhit; menggunakan Tawas (AJ2K2(SO4)3) atau Tunjung (FeSO4.7 H2O) sebagai bahan
mordan. Kain sutera yang telah dicelup kemudian diuji temadap ketuaan wama, arah wama
dan ketahanan luntur wama temadap pencucian, gosokan dan sinar matahari. Dari hasil
percobaan dan evaluasi hasil pengujian temyata hasil ekstraksi dari limbah bakau dapat
mencelup kain sutera tanpa mordan yang menunjukkan bahwa hasil ekstraksi dari limbah
bakau mengandung kromofor atau pigmen slam untuk zat warns tekstil. Pencelupan tanpa
mordan menghasilkan warns yang Jebih muds dibanding hasil pencelupan dengan mordan.
Pencelupan menggunakan mordan .Tawas. dan .Tunjung. menghasilkan ketuaan dan arah
warns yang sedikit berlJeda, proses dengan mordan-awaJ menghasilkan wama yang lebih tua
dibanding dengan proses dengan mordan-akhir. Kain yang dicelup tanpa mordan menghasilkan
tahan luntur warns yang cukup baik dan yang dicelup dengan mordan menghasilkan tahan
Juntur wama yang baik.

ABSTRACT

INCREASING EFFORT IN USING THE WASTE OF MANGROVE WOOD FOR NA TURAL
DYES The general function of mangrove forest is mainly for protecting the sustainability of sea
shore against the wave toss, howevet; the fishennen has often used the mangrove wood to
produce their ships, building and other things. Among others, this wood also contains of
chromophore, tanine, furfurol and phtalic that has the possibility to serve as textile dyes,
however its fixation ability to silk fiber in this dyes does not have strong fixation ability to silk
fiber. In orther to improve its color fastnes it was necesary to do after treatment with mordant. In
this study the waste from the mangrove in the fonn of shredded wood, wood barf< or twig and
small branch were used as the raw material of the natural dyes. This materials were chopped as
small as possible (into saw fonn) and being extracted in order to obtain the dyes as much as
possible. As the result of this study was addressed to the small and medium scale industries,
the extraction process was canied out in a simple way using water as medium with various
ratios in the respected order 1:10; 1:20; 1:30; 1:40; and 1 :50. To obtain the extracted yields, the
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mangrove waste was extracted until it reached the ratio of 1/5 to the medium, the extracted
sample was taken out to be extracted again in fresh water as medium in the same ratio
variation. This process was repeated until no more wood color to be extracted (o:!: 9 repeats).
The extracted liquid was then put into evaporation, dtying and grinded Into dyes powder. The
highest extracted yields was obtained by the ratio to medium (1:40 to 1:50) with 9.40% -9.48%
extracted yields. The following experiment was dyeing process to silk fabrics by using dyes
powder or dyes liquid extracted from medium with ratio 1:40 mixture from first extraction up to
forth extraction. The dyeing process was carried out without moro'anting, pre-mordanting and
post-moro'anting, by means of "Tawas' (AI2K2(SO4)3) or "Tunjung" (FeSO4. 7 H2O) as mordanting
material. The dyed silk fabrics were then tested for its color deph, color shade and color
fastness to washing, rubbing and to sun light. It was concluded from this experiment and testing
evaluation that the extracted yields from mangrove waste can dye silk fabric without mordant
indicated that extracted yields from mangrove waste contain chromophore or natural pigment
for textile dyes. The color depth of dyeing without mordanting is lighter compared to the
mordanted ones. Mordanting with "Tawas' and "Tunjung' giving slightly different color shade
and color depth, with pre-mordanting obtains darl<er color compared to post-mordanting. Color
fastness of dyed fabrics without mordanting is fairly good and with mordanting is good.

terbaik sehingga memenuhi syarat untuk zat warna
tekstil.

PENDAHULUAN

BAHAN DAN METODA

BAHAN

Bahan yang dipakai percobaan adalah kayu
bakau kering bekas gergajian, kulit kay'u, ranting
clan dahan-dahan. Zat warn a yang diperoleh dipakai
untuk mencelup sutera, karena zat warna alam lebih
cocok untuk pencelupan serat protein dari pada serat
selulosa, Dan mayoritas perajin sutera adalah
industri kecil menengah, Kain yang dipakai
percobaan adalah kain sutera filamen, buatan Balai
Besar Tekstil, benang sutera filamen dari PT. Indo
Jado dengan konstruksi, berat kain = 61,8 gr/m2 ,
tetal lusi 68 x 2 helai/cm, fetal pakan 36 x 2
helai/cm, nomor benang lusi Tex 18,9 clan pakan
Tex 18,0. Kain sutera yang dipergunakan percobaan
sudah siap untuk dicelup (telah melalui proses
penghilangan kanji clan pemasakan), "

METODA
Ekstraksi zat warDa kayu Bakau

Kayu bakau dipotong sekecil mungkin
untuk memperbesar permukaan kemudian
diekstraksi dengan variasi perbandingan larutan 1 :
10/1 : 20/1 : 30/1 : 40/1 : 50 masing-masing
diekstraksi sampai larutan menjadi 1/5 dari volume
semula, ekstraksi dilakukan sampai 9 kali sampai
larutan bening, hasil ekstraksi kemudian diuapkan,
zat wama dikeringkan, kemudian dihaluskan sampai
didapat bubuk zat wama, ditimbang sampai berat
tetap. Rendemen yang didapat adalah : berat zat
wama pupuk per berat awal kayu bakau dikali 100

%.

S elama ini di Indonesia kayu Bakau ditanam
dipinggir pantai pada daerah yang disebut hutan

payau atau mangrove dimanfaatkan untuk menahan

erosi pantai dari gelombang badai, mampu menahan
lumpur, mampu mengambil unsur logam berat
misalnya Hg clan berfungsi sebagai suaka

margasatwa. Bakau termasuk jenis Rhizopora yang
selain kayu sebagai hasil utama juga menghasilkan
kulit kayu yang mengandung penyamak kulit. Oleh

para nelayan kayu bakau kadang-kadang
dimanfaatkan untuk bahan-bahan perahu clan

sebagainya.
Kayu bakau mengandung kromofor yang

dapat dipakai untuk zat wama tekstil. Dalam

penelitian ini kayu bakau yang akan dimanfaatkan
sebagai zat wama alam untuk tekstil adalah limbah
dari gergajian kayu bakau, kulit kayu bakau ataupun
ranting -ranting pohonnya. Menurut literatur kayu
bakau mengandung tan in, ftalat clan furfural yang
berfungsi sebagai zat antara untuk zat wama. Saat

ini penggunaan zat wama alam mulai dikembangkan
lagi di negara maju karena bersifat akrab lingkungan
sesuai dengan persyaratan produk dan produksi

bersih (cleaner product and production).
Karena mayoritas zat wama alam

mempunyai ketahanan luntur wama yang kurang
baik terhadap pencucian, gosokan clan sinar
matahari yang biasanya termasuk golongan zat

wama Direk clan mordan, maka diperlukan proses
mordan yang dapat memperkuat ikatan an tara serat
clan zat wama sehingga dapat memperbaiki tahan
luntur wama untuk mendaatkan ekstraksi zat wama
sebanyak mungkin, proses ekstraksi dilakukan
secara berulang sampai scmua zat wama terckstraksi

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh
kondisi ekstraksi pencelupan clan proses mordan
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setiap variasi perbandingan kayu bakau dan air
dapat dilihat pada gambar I berikut ini :

.Reooemen
eks~i 9 kali

0 Ekslr~i k~~u

1:10 1:23 1:~ 1:4) 1:00

Gambar J. Jumlah Rendamen Hasil Ekstraksi 9 kali
dan Jumlah rendamen ekstraksi 1,2,3
dan 4 kali

Dari data ter~ebut di alas terlihat bahwa
makin besar perbandingan an tara kayu Bakau clan
air akan memperoleh rendemen semakin banyak ,
hal ini disebabkan karena makin besar jumlah
pelarut yang dipergunakan, berarti media pelarut
cukup sehingga zat warna yang diperoleh semakin
banyak.. Pada perbandingan larutan I : 40 diperoleh
hasil yang maksimal karena dengan kenaikan
perbandingan larutan I : 50, hasil rendemen hampir
sarna atau kenaikannya sangat kecil.

Dengan makin besarnya perbandingan
larutan harus diperhitungkan bahwa energi pemanas
yang diperlukan juga semakin besar, clan
kemungkinan biaya produksi akan semakin besar

pula.

2. Hasil pengujian ketahanan luntur warns
terhadap gosokan, pencucian, sinar
matahari daD ketuaan warns (K/S)

Hasil pengujian ketahanan luntur wama
terhadap gosokan, pencucian, sinar matahari clan
ketuaan wama dapat dilihat pada tabell, 2, 3,4,5.

Dari tabel 1 terlihat bahwa tanpa di mordan
zat wama alam kayu bakau sudah dapat mewamai
sutera dengan ketahanan larutan wama yang cukup
baik, tetapi wama tidak bisa tua, hal ini disebabkan
karena kayu bakau mempunyai gugus tanin, furfural
dan ftalat sehingga sebagai kromofor sehingga
memungkinkan untuk mempunyai ketahanan luntur
warna baik.

Rl R2 R3

-CO.NH-ctI.CO-NH-ck.cO-NH-ck- dalam reaksi kimia
ditulis H2N -S -COOH

Sutera mempunyai dua gugus reaktif yaitu
karboksilat (COO H) clan aminal (NH2) oleh karena
itu seTal sutera dapat dicelup dengan ikatan
elektrovalen jika zat wamanya mempunyai gugus
anion clan kation sehingga reaksi kimia antara serat
sutera dengan kromofor tanin, furfural, dan ftalat
dapat dilihat reaksi kimia berikut ini :

Pencelupan
Proses pencelupan dilakukan dengan

variasi zat wama bubuk dan zat wama hasil
godokan ekstraksi I pad a variasi ekstraksi kayu
bakau I : 10, I : 20, I : 30, I.: 40, dan I : 50 selain

itu juga dilakukan pencelupan pada perbandingan
larutan ekstraksi kayu bakau I : 40 pada hasil

ekstraksi 1,2,3, dan 4 karena kondisi ini merupakan

perolehan zat wama yang terbanyak.
Pencelupan dilakukan dengan resep zat

wama 4 % dengan penambahan natrium karbon at 4

gr/l, garam dapur 10 gr/l teepol 2 mill perbandingan
larutan pencelupan 1:20 waktu I jam suhu mendidih

Proses kerja iring dengan mordan
Metoda proses kerja iring dengan mordan

divariasi yaitu mordan awal (dilakukan sebelum
proses pencelupan), mordan akhir (dilakukan setelah

proses pencelupan) dan sebagai pembanding
dilakukan percobaan pencelupan tanpa di mordan.
Zat mordan yang dipergunakan adalah : tawas
(A12K2 (804)3 24 H2O) dan tunjung (FeS04 7H2O)
Proses kerja iring dilakukan dengan resep zat
mordan I gr/l waktu 15 menit dan suhu kamar.

Proses Penyabunan
Proses penyabunan dilakukan dengan resep

: teepol 2 gr/l, soda abu 2 gr/l suhu 800C waktu 3

menit, pencucian panas dan pencucian dingin

Pengujian
Pengujian yang diperlukan untuk

mengevaluasi hasil percobaan adalah sebagai

berikut :
a. Rendamen zat wama bubuk diperoleh dengan

perhitungan berat zat wama bubuk dibagi berat

awal kayu bakau kali 100 %.

b. Kurva Reflektansi dengan mempergunakan slat
Milton Roy Colour Graph diukur % R dari panjang

gelombang 400 -700 n.m untuk melihat perubahan

arah warns.
c. Ketuaan warns dapat diketahui dari nilai K/S yaitu

jumlah zat warn a yang terserap oleh bahan sutera.
d. Ketahanan luntur warna terhadap pencucian sesuai

811 No. 0115 -75, gosokan sesuai SII No. 0118 -75
dan sinar matahari sesuai 811 No. 0121 -75.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil percobaan dan evaluasi data
pengujian dapat dikemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Rendamen hasil ekstraksi zat warns slam
kayo bakao

Rendamen hasil ekstraksi ulang sampai 9
kali dan hasil ekstraksi ulang sampai 4 kali untuk
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Tabcl I

K WGosokan TLW Pencucian Sinar
matahari

2

K/S

~
basah GS I SS kapas Tss Sutera

3-4~.4 4-5 4.5

3.4
3.4
3.4
3-4

2
2

2-3
2-3

0,1887
0,202
0,158
0,037

4-5
4-5
4-5
4.5

3-4
4-5
4-5
4.5

3
3
3

3.4

Code

Hasil odokan eks. 1 : 40

Bubuk zat warna ekstraksi

Eksl 1

Ekst2
Eksl3
Eksl4 ~-

Tabel2. Hasil pengujian ketahanan luntur wama dan K/S pencelupan kayu Bakau da!am bentuk bubuk pada

perbandingan ! :40 dengan mordan Tawas dan Tunjung

Tawas

bas

iri

s SSKISSS~
4-5 3-4 2
4-5 4-5 2

! 4 -5 4 -5 2-3
! 4 -5 I 4 -5 2-3

4.5 4.5
4ilil5 4-5
4.5 4.5
4.54-5 --

Hasil pcngujian kctahanan luntur wama dan K/S pencelupan zat warna bubuk kayu bakau dengan variasi

pl:rl':lllc1illr:l11 l.trlllnl1 clcl1~nl11110rdnl1 Tm\"'~. Tul1jul1g scslld"h pCI1CCltlpal1

'Eks! 1
Eks! 2
lEks! 3
Eks! ~_l

Tabcl3.

Tawils

~ci

SJSJ~ok
bas'~~ $K:'[sssl Sinar I K I S he-,

kef

Itli!jfu~g
Gosok Cuci .~ ~ ~~(=~~I Sinar K/S

11:10 2-33-4 3 4-5 4.5 2 !O,56 2-32-33-44.5 4-5 2.3 1,08
1 : 20 2 -3 3 -4 -4 .5 4 -5 2 0,36 2 -3 2 -3 3 -4 4 -5 4 -5 2-3 1,05

30 2 -3 3 -4 -4 .5 4 -5 2 0,21 3 -4 3 -4 3 -4 4 -5 4 .5 2.3 0,95
50 2 -3 3 -4 -4 .5 4 .5 2 0,24 3 -4 3 -4 3 -4 4 -5 4 .5 2-3 0,94

Tabel4. Hasil pengujian kctahanan luntur wama dan K/S pencelupan zat wama alam godokan kayu bakau dengan

mordan Tawas, sebelum dan sesudah pencelupan.

Tabcl5. Hasil pcngujian kctahanan luntur warna clan K/S pcncclupan zat warna alam godokan kayu bakau dcngan

mordan Tunjung scbclum clan scsudah pencclupan
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Perubaban arab wama ini disebabkan karena
masing-masing zat mordan mempunyai wama dasar
yang berlainan, sehingga pada waktu terjadi reaksi
kimia, maka wama terse but akan mempengaruhi
wama dasar zat wama kayu bakau.

0.8
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OJ

!

~
~
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0.3
~50 a 460 ~ ~50 000 050 700 ;-

POr1ong GebmbMg (rvn)

Hubungan antara tJ(nm) dengan
reflektansi dari EBL-I, CMTE-40 dan
CMTNE-40

r~o

Gambar 2.
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Hubungan an/ora fJ(nm) dengan
reflektansi dari GEL-I, GCMT-40,
GCMTN-40, GMCT -40 don GMCTN-40

Gambar 3
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Gambar 4. Grafik hubungan an/ara panjang
ge/ombang (nm) dengan reflek/al:1Si dari
EBL-l dan GBL-I

Dari rebel 2 terlihat bahwa ketahanan
luntur wanta terhadap gosokan, pencucian dan sinar
matahari, pencelupan dengan zat wama alam
mempergunakan mordan Tawas lebih baik daTi pada
mordan tanjung , Selain itu karena molekul zat
wama alam dengan mordan Tunjung lebih kecil
maka difusi zat wama menjadi lebih besar maka
memberikan wama yang lebih tua (K/S lebih besar)
bila dibandingkan dengan mordan tawas. Hal ini
disebabkan karena mordan tawas {AlzKz(SO4)3 }
mempunyai valensi 3 sehingga akan mengikat 3
molekul zat wanta , molekul lebih besar sedang
mordan Tunjung (FeSO4 7HzO) mempunyai valensi
2 sehingga dapat mengikat 2 molekul zat wama.
Seperti terlihat pada gambar 3.

Dari tabel 3,4 dan 5 temyata bahwa
pencelupan dengan mordan awal yaitu dimordan
terlebih dahulu sebelum dicelup dengan zat warn a
alam kayu bakau memberikan warna yang lebih tua
bila dibandingkan mordan akhir yaitu dicelup zat
wama dulu barn di mordan karena dengan adanya
mordan dalam bahan maka reaksi kimia yang terjadi
dan difusi zat wama ke dalam serat akan semakin
besar sehingga nilai K/S menjadi lebih besar (warna
lebih tua). Mordan merupakan garam logam yang
dapat membuka pori -pori serat sutera, kemudian
terfiksasi dalam serat. Pacta pencelupan dengan zat
wama bakau mordan tersebut dapat mengikat zat
warna sehingga terfiksasi.

Bahan sutera mordan akhir yang dicelup
terlebih dahulu dengan zat wama alam kayu bakau
kemudian difiksasi (kerja iring) dengan garam
logam, mekanismenya adalah sebagai berikut : Zat
wama terfiksasi ke dalam serat sutera ikat
elekrovalen setelah mordan dengan garam logam
maka zat wama tersebut akan bergabung 2,3
molekul dengan garam logam (mordan) tergantung
pacta valensi daTi logamnya. Sehingga molekul zat
wama tersebut menjadi lebih besar akibatnya dalam
proses pencucian atau proses -proses selanjutnya
yang mempergunakan media air zat warna tersebut
tidak dapat keluar, artinya hasil pencelupan dengan
zat wanta alam kayu bakau mempunyai ketahanan
luntur warna terhadap pencucian dan gosokan
semakin baik

3. Shade warna atau arah warna
Dengan mengukur nilai reflektansi

terhadap setiap interval panjang gelombang akan
dapat dilihat arab warna yang dihasilkan tanpa atau
menggunakan mordan.

Dari gambar 2, 3 dan 4 terlihat bahwa
terjadi perubahan shade warna zat warna alam kayu
Bakau yang sangat dipengaruhi oleh wama zat
wama mordan yang dipergunakan yaitu Tawas
wamanya menjadi coklat kekuning-kuningan dan
Tunjung wamanya menjadi coklat kehijau-hijauan.
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KESIMPULAN
~

terlebih dahulu baru dicelup dengan zat wama alam
kayuBakau.

Oari hasil percobaan dan evaluasi hasil
pengujian dapat diambil ke:;impulan sebagai berikut
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TANYA JAWAB

1. Zat wama alam dari kayu Bakau dapat dipakai

untuk mencelup serat sutera dan mengandung

kromofor : Tanin, Furfural clan Ftalein.
2. Karena penggunaan zat wama alam kayu Bakau

mayoritas digunakan oleh industri kecil maka
disarankan menggunakan pelarut air pada waktu
ekstraksi, supaya mudah didapat clan murah.

3. Hasil pencelupan dengan zat wama bubuk

dengan konsentrasi yang sarna menghasilkan
ketuaan wama yang lebih tua bila dibandingkan
dengan zat wama alam langsung dari hasil
ekstraksi (godogan).

4. Makin besar perbandingan an tara kayu Bakau
clan pelarut air sampai 1:40 clan jumlah ekstraksi
sampai 9 kali menghasilkan hasil ekstraksi

(rendemen) semakin besar, dan perbandingan
jumlah ckstraksi yang Icbih bcsar dari 1:40 tidak
memberikan penambahan rendemen yang berarti

(sedikit).
5. Hasil pencelupan dengan zat wama a.fam kayu

Bakau tanpa dimordan memberikan hasil
pengujian ketahanan luntur wama terhadap

pcncucian, gosokan clan sinar matahari cukup
baik tapi sulit unluk mcndapatkan warna tua

6. Hasil pencclupan dcngan tara mordan awal yaitu
dimordan terlebih dahulu barn dicelup dengan
zat wama alam kayu Bakau memberikan wama

lebih tua dari pada dengan tara mordan akhir
yaitu dicelup dulu baru dimordan.

7. Mordan dengan Tawas memberikan hasil
ketahanan luntur wama terhadap pencucian,
gosokan dan sinar matahari pads umumnya lebih
baik, bila dibandingkan dengan proses mordan
dengan Tunjung, tetapi ketuaan wama mordan
Tawas lebih muda hila dibandingkan dengan
mordan Tunjung.8. 
Penggunaan zat mordan dapat memberikan
perubahan arah wama aslinya sehingga
penggunaan mordan dapat dipakai untuk variasi
warna.

SARAN

Penggunaan zat warn a slam kayu Bakau
yang biasanya dikerjakan oleh pengrajin industri
kecil , ekstraksi dengan air maksimal perbandingan
kayu Bakau dan air (I :30), digodog sampai 1/5 dari
volume awal. Untuk menghemat biaya tidak perlu
dibuat bubuk tapi dapat langsung dipakai mencelup.
Untuk variasi warns dapat dipergunakan macam-

macam zat mordan dan prosesnya bahan dimordan

Yunanto
» Penggunaan bahan pewama dari kayu ini apakah

ada keuntungannya dari zat pewama yang lain?
» Kayu apa saja yang dapat digunakan untuk

pewama?
» Kayu yang dapat digunakan untuk keperluan ini

apa mudah didapat di Indonesia?

Kuntarl Sasas
-<:r- Keuntungan zat warna Glom adalah

mayoritas ramah lingkungan, sedang zat
warna sintetis banyak yang merupakan zat
B3. Selain itu penggunaan zat warna a/am
mendukung po/icy pemerintah untuk
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meningkalkan penggunaan sumber daya
a/am unluk menurangi komponen import.

'.{.. Banyak jenis kayu-kayuan yang dapal
dipakai unluk pewarna a/am kayU legeran,
kayu lungi, kayu mengkudu. kayU akasia.
kayu nangka don masih banyak lagi lainnya.

~ Kayu bakau sangal mudah didapal di
Indonesia lerulama di daerah Panlai, karena
kayU bakau ada/ah lanaman panlai unluk
mencegah erosi panlai o/eh taut.

Abdul Latif
~ Dalam pemisahan zat wama pad a pohon bakau

cara yang dilakukan adalah basah
(ekstraksi/distilasi) kemudian apakah komposisi
kimia yang dominan memberi warn a ?

~ Ada ide atau tidak dalam mengisolasi komponen
utama tersebut ? Hal ini perlu dilakukan,
barangkali dapat diisolasi clan dapat
dimanfaatkan sebagai zat pewarna yang bagus.

Kuntari Sasas
~ Komposisi kimia yang member; warna

(gugus khromofor) ada/ah ..
HO

/;0
c\

HO

c-c H
I II I
c C-C=O,,/

0
Furftsa

Tann

c"'o
I

Ftalat

-9- Sedang dilakukan penelitian lanjutan dengan
mengisolasi komponen warna tersebut untuk
itu kami BBT bekerja sarna dengan Balai
Besar Litbang lndustri Kimia BBIK.

EndroK.
~ Apakah sudah dibandingkan aplikasi zat warna

sebelum clan sesudah di powderkan ?
~ Berapa % kelarutan powder clan Re-colloring

pada aplikasinya untuk tekstil ?

Kuntari Sasas
-9- Dalam penelitian ini sudah di/akukan

ap/ikosi zat warna da/am .;entuk /arutan
(hasi/ ekstraksi) sete/ah polimerisasi. Dalam
me/akukan powderisasi harus hati-hati,
karena zat warna kayu bakau ada 3 gugus
kromofor, tan in, fla/at dan fu/furo/ yang
masing-masing mempunyai titik /e/eh, titik
didih yang ke/ainan sehingga powderisasi
yang salah akan merusak gugus kromofor

sehingga warna menJadi berubah. Jadi
powderisasi harus di/akukan pada suhu yang
tidak ter/a/u tinggi 60-80 °C.

"*" % ke/arutan powder .t 84,49% karena
tergantung rendemen yang ado. Re-c%ring
sangat tergantung pada usia kayu bakau don
struktur tanah tempat tumbuh tanaman
tersebut seperti dije/askan sebe/umnya zat
warna a/am, /ebih dituJukan produk bukan
fabrikasi Jadi warna tidak per/u sama...

Tono Wibowo
)- Berapa macam warn a yang dapat dihasilkan dari

usaha ini ?
)- Bagaimana cara yang dilakukan untuk

mengidentifikasi warna-warna terse but ?

Kuntari Sasas
"*" Warna yang dihasi/kan zat warna a/am

tergantung resourcesnya do/am hat ini
sedang di/akukan pembuatan data base
untuk zat warna a/am bersama pene/itian
tekn%gi tepat guna untuk
pence/up/pencapan zat warna a/am untuk
mendapatkan ketahanan /untur warna yang
memenuhi syarat untuk teksti/.

"*" ldentifikasi yang di/akukan ada/ah ekstraksi,
powderisasi, karakterisasi don iso/asi untuk
zat warna a/am yang dite/iti.

Dwi Wahinl Nurhayati
)- Tolong jelaskan apa yang mempengaruhi zat

warna alam tidak tahan sinar matahari ?
)- Usaha-usaha apa yang dilakukan agar bisa

mendapatkan warna yang sarna pada bc;berapa
kali proses?

Kuntari Sasas
"*" Mayoritas zat warna a/am mengandung

tan in, fia/at, flufuro/, karboni/ yang
mayoritas masuk keda/am zat warna direk
yang memang sifatnya tidak tahan terhadap
sinor matahari, sebaiknya pada waktu
penjemuran dijemur ditempat teduh, zat
warna a/am yang mempunyai tahan sinor
baik ada/ah zat warna indigo dari pohon
indigovera, don mempunyai gugus krom%r
indigoida yang punya tahan /untur warna
terhadap pencucian, gosokan don sinor
matahari baik.

"*" Usaha yang di/akukan untuk mendapatkan
warna yang sarna ada/ah powderisasi,
karakterisasi don iso/asi
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