
1 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelinci merupakan salah satu komoditi peternakan yang cukup potensial 

untuk dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016) jumlah populasi kelinci di Indonesia 

pada tahun 2016 sebanyak 1,13 juta ekor dan dan populasi kelinci paling banyak 

terdapat di daerah Jawa Timur yaitu sebanyak 267 ribu ekor. Populasi kelinci di 

Indonesia semakin meningkat, hal ini mengakibatkan limbah dari pemotongan 

hewan yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Umumnya kelinci hanya 

dimanfaatkan dagingnya saja terutama kelinci jenis Rambon sedangkan kulitnya 

belum banyak dimanfaatkan secara maksimal. 

Pemanfaatan kulit kelinci salah satunya adalah dengan melakukan 

penyamakan. Proses penyamakan bertujuan untuk merubah sifat kulit agar lebih 

stabil terhadap perlakuan fisik maupun kimiawi. Proses penyamakan sampai 

proses pewarnaan kulit yang sering dilakukan masyarakat saat ini adalah dengan 

menggunakan bahan-bahan kimia yang kurang baikuntuk lingkungan. 

Pewarnaan kulit bertujuan untuk memberikan warna dasar pada kulit 

tersamak agar tampilan kulit samak lebih menarik (Pancapalaga, 2008). Maraknya 

penggunaan zat pewarna sintesis pada proses pewarnaan produk kulit samak dapat 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu dicari 

bahan pewarna alami yang dapat digunakan pada proses pewarnaan kulit samak. 
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Salah satu pewarna alami yang dapat digunakan adalah pewarna yang berasal 

darikulit buah naga. 

Kulit buah naga mengandung zat warna alami antosianin yang cukup 

tinggi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ingrath dkk, (2015) menunjukkan 

bahwa kadar antosianin pada kulit buah naga sebesar 28,11 mg/100g. Antosianin 

merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah sampai biru yang 

dapat digunakan sebagai pewarna alami, namun penggunaan antosianin belum 

pernah diteliti sebagai pewarna untuk kulit samak. Salah satu faktor yang dapat 

menentukan kualitas pewarnaan adalah lama perendaman dalam zat pewarna yang 

digunakan pada proses pewarnaan.  

Parameter yang umum untuk mengetahui kualitas pewarnaan pada kulit 

samak yaitu ketahanan gosok dan kekuatan jahit. Ketahanan gosok merupakan 

salah satu parameter untuk mengetahui ketahanan luntur warna terhadap gosokan 

pada kulit samak, sedangkan kekuatan jahit bertujuan untuk mengetahui beban 

maksimum yang dibutuhkan untuk memutuskan jahitan pada bahan kulit. 

Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

lama perendaman ekstrak kulit buah naga pada kulit kelinci tersamak nabati 

dengan melihat ketahanan gosok serta kekuatan jahit. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh lama perendaman kulit kelinci samak mimosa pada

ekstrak kulit buah naga terhadap ketahanan gosok dan kekuatan jahit?

2. Berapa lama perendaman kulit kelinci samak mimosa pada ekstrak kulit

buah naga terbaik terhadap ketahanan gosok dan kekuatan jahit?

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Mengetahui pengaruh lama perendaman kulit kelinci samak mimosa pada

ekstrak kulit buah naga terhadap ketahanan gosok dan kekuatan jahit.

2. Mengetahui lama perendaman kulit kelinci samak mimosa pada ekstrak

kulit buah naga terbaik terhadap ketahanan gosok dan kekuatan jahit.

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Menambah kasanah ilmu pengetahuan tentang penggunaan ekstrak kulit

buah naga sebagai pewarna alami kulit kelinci samak mimosa.

2. Memberikan informasi pada pengrajin kulit samak kelinci tentang

pewarnaan kulit menggunakan pewarna alami yang berasal dari ekstrak

kulit buah naga.


