
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kelinci merupakan salah satu komoditas peternakan yang potensial 

dikembangkan di daerah Malang, pada umumnya peternak mengambil dagingnya 

terutama kelinci jenis Rex dan Satin sedangkan kulitnya belum dimanfaatkan 

secara maksimal, padahal kulit kelinci tersebut dapat dipergunakan sebagai barang 

kerajinan kulit, aksesori maupun produksi barang-barang kulit lainnya. Produk 

kulit samak kelinci yang dapat digunakan sebagai barang-barang kulit memiliki 

potensi pengembangan dan prospek pasar yang cukup baik, bahan dan produknya 

merupakan komoditas ekspor non-migas yang dari tahun ke tahun terus 

meningkat.  

Berdasarkan data terakhir bulan Januari sampai November tahun 2010 dari 

kementrian perdagangan Indonesia ekspor non migas meningkat 33,81% sebesar 

115.94 milyar US$. Pangsa pasar ekspor kerajinan tangan berbahan dasar kulit 

samak terbesar Indonesia US$ 143 juta dengan negara tujuan Amerika Serikat 

sebesar 43,36%, Jepang sebesar 11,71%, Jerman sebesar 6%, Australia 4,26%, 

dan Perancis 4,01% (Kemendag, 2010). 

Kulit kelinci adalah suatu bagian dari tubuh kelinci yang potensi untuk 

diolah, yang terdiri atas komponen kulit, bulu, otot dan kolagen sehingga perlu 

diberikan sentuhan teknologi untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai 



tambah. Kulit kelinci mempunyai bulu yang sangat indah maka kulit kelinci 

biasanya disamak bersama bulunya, sedangkan kulit kelinci yang bulunya jelek 

artinya keadaan bulu tidak rata, banyak yang rontok karena kesalahan pengawetan 

masih dapat dimanfaatkan sebagai kulit samak tanpa bulu. Kulit kelinci 

mempunyai ukuran luas rata-rata panjang 18 cm dan dan lebar dapat mencapai 13 

cm (Pancapalaga, 2008).  

Proses untuk menambah nilai ekonomis kulit samak kelinci dapat 

dilakukan dengan menambahkan motif pada kulit samak, salah satunya adalah 

motif batik. Proses dan komposisi warna untuk menghasilkan batik kulit yang 

seindah batik di kain belum diketahui sehingga perlu adanya studi mengenai 

proses dan komposisi yang dapat membuat batik kulit seindah batik kain. 

 Menurut Pancapalaga (2008) pewarnaan kulit bertujuan untuk memberikan 

warna dasar pada kulit tersamak agar dapat memperindah penampakan kulit jadi. 

Komposisi bahan dalam proses pewarnaan pada pembuatan kulit samak batik 

menjadi salah satu sorotan utama karena selain menentukan nilai keindahan juga 

kualitas kulit samak batik itu sendiri.  

 Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan beberapa kosentrasi  bahan  

cat warna dan perekatnya dengan teknik batik tulis. Penelitian ini sangat penting 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi yang paling efektif dan 

efisien dalam memproduksi batik di kulit kelinci serta merupakan upaya 

diversifikasi hasil kulit kelinci. Indikator untuk menguji kualitas batik di kulit 

kelinci yang dihasilkan meliputi uji ketahanan bengkuk dan uji ketahanan gosok.   



1.2. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah Apakah ada pengaruh rasio 

pigmen dan binder dalam proses pewarnaan terhadap kualitas batik di kulit kelinci 

yang dihasilkan dari tiga komposisi yang berbeda berdasarkan uji ketahanan 

bengkuk dan ketahanan gosok.  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian pada tahun pertama ini adalah mengetahui pengaruh 

berbagai rasio pigmen dan binder terhadap kualitas batik di kulit kelinci yang 

meliputi uji ketahanan bengkuk dan ketahanan gosok.   

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal tentang 

kesesuaian komposisi bahan dalam pewarnaan batik di kulit kelinci. 

 

 

 

 

 

 

 


