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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Histologi Kulit 

Kulit adalah hasil samping dari pemotongan ternak yang diperoleh setelah 

hewan tersebut mati dan dikuliti. Kulit merupakan suatu kerangka luar, tempat 

bulu tumbuh yang berfungsi sebagai indera perasa, pelindung tubuh dari pengaruh 

luar, tempat pengeluaran hasil pembakaran, dan penyaringan sinar matahari            

(Sunarto, 2001). Kulit secara garis besar terbagi atas tiga bagian, yaitu lapisan 

epidermis, lapisan corium dan lapisan subcutis (Pancapalaga, 2010). Gambar garis 

besar lapisan kulit seperti pada gambar 1. 

Gambar 1. Histologi Kulit (Mescher AL, 2010). 
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Nurwantoro dan Mulyani (2003), menyatakan bahwa histologi kulit hewan 

dapat dibagi atas tiga lapisan, yaitu : 

1. Lapisan epidermis  

Lapisan epidermis sering disebut lapisan tanduk yang fungsinya sebagai 

pelindung pada waktu hewan masih hidup. Pada penyamakan kulit biasanya 

lapisan tersebut dibuang, kecuali untuk penyamakan ”fur” (kulit samak bulu). 

2. Lapisan corium atau cutis 

Sebagian besar lapisan corium terdiri atas serat kolagen yang dibangun 

oleh tenunan pengikat. Jaringan serat kolagen ini tersusun secara tidak beraturan. 

Seratnya menuju ke segala arah dan tidak terdapat ujung pangkalnya serta 

bercabang-cabang. Sepotong serat kolagen sebenarnya terdiri dari serabut-serabut 

yang lebih kecil yang disebut fibril-fibril. Diantara fibril-fibril terdapat substansi 

interfibril yang merupakan semacam protein cair, substansi ini dibuang dengan 

maksud melonggarkan tenunan untuk memudahkan proses penyamakan. Lapisan 

corium terdapat pula tenunan-tenunan daging, lemak, pembuluh darah, tenunan 

syaraf, serat elastin, retikulin, kantong rambut, kelenjar keringat dan kelenjar 

sebaceous. 

Lapisan corium terdiri dari dua lapisan yaitu pars papilaris dan pars 

retikularis. Pars papilaris sangat penting karena lapisan ini menentukan rupa dari 

kulit. Lapisan ini terdapat lapisan rajah (grain layer) yang tipis tetapi kuat 

merupakan batas antara lapisan epidermis dan lapisan corium. Pars retikularis 

sebagian besar merupakan tenunan kolagen, terdapat pula tenunan lemak, elastin 

dan retikulin. 
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3. Lapisan subcutis 

Lapisan subcutis  berfungsi sebagai batas antara tenunan kulit dan tenunan 

daging. Tenunannya bersifat longgar. Pada lapisan ini banyak terdapat tenunan 

lemak dan pembuluh darah. Pada proses penyamakan lapisan ini juga dibuang. 

Biasanya dimanfaatkan sebagai hasil ikutan untuk membuat lem atau rambak. 

 

2.2 Pemyamakan Kulit Mimosa 

Proses penyamakan kulit adalah proses yang mengubah bahan mentah 

kulit (hide and skin) menjadi bahan kulit atau tersamak (leather) dengan 

menggunakan bahan penyamak yang dapat mendukung proses penyamakan 

(Aningrum, 2006). Prinsip dari proses penyamakan adalah memasukkan zat 

penyamak ke dalam jaringan serat kulit (kolagen). Proses penyamakan bertujuan 

untuk merubah sifat fisik kulit yang tidak stabil terhadap perlakuan-perlakuan 

tertentu seperti adanya aktifitas bakteri, kimia dan perlakuan lainnya (Pancapalaga, 

2008). 

Penyamakan kulit terdapat 4 jenis, diantaranya yaitu penyamakan nabati, 

penyamakan minyak, penyamakan sintetis, dan penyamakan mineral. 

Penyamakan nabati adalah proses penyamakan kulit mentah menjadi kulit samak 

dengan zat penyamak dari tumbuh-tumbuhan yaitu tannin. MenurutPurnomo 

(2001), kulit yang disamak menggunakan bahan nabati umumnya berwarna coklat 

muda dan kulitnya agak kaku. Keuntungan penyamakan nabati adalah 

menghasilkan kulit samak yang tampak berisi, berwarna gelap, awet, dan mudah 

diwarnai (Susanti dkk., 2009). 
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Mimosa (ekstrak mimosa) adalah sari kulit kayu akasia (Acasia deoureus) 

yang sudah diproses dengan bahan-bahan kimia. Kulit kayu akasia merupakan 

salah satu bahan penyamak nabati yang mengandung 35% tannin dalam bentuk 

babakan kulit, sedangkan dalam bentuk ekstrak padat mengandung 63% tannin. 

Sari akasia disusun oleh beberapa macam bahan antara lain 63% zat penyamak,  

16% zat bukan penyamak, 19.5% air, dan 1% ampas (Susanti dkk., 2015). Ciri 

tumbuhan yang mengandung bahan penyamak nabati yaitu jika dirasakan rasanya 

sepat, bahan jika diiris meninggalkan warna biru hitam pada pisau, dan bahan 

penyamak ditambah dengan gelatin serta garam pada pH 4,7 akan membentuk 

endapan. 

Prinsip penyamakan nabati adalah dimulai dengan molekul kecil, daya ikat 

kecil, maka penetrasi cepat, dan kulit tidak mengalami kontraksi. Molekul dan 

daya ikatan diperbesar di dalam kulit dengan mengubah kepekatan dan pH, 

sehingga kulit menjadi tersamak dengan sempurna dan merata, sedangkan 

penyamakan sintetis (krom) merupakan proses penyamakan yang paling banyak 

dilakukan saat ini karena penyamakan menggunakan bahan ini menghasilkan kulit 

yang lebih lembut, dan lebih tahan terhadap panas yang tinggi, kekuatan tariknya 

lebih tinggi dan hasilnya akan lebih baik saat dilakukan pengecatan, akan tetapi 

pada saat ini telah banyak diteliti tentang teknik pewarnaan alami dikarenakan 

terlalu banyaknya residu bahan kimia yang dihasilkan pada proses penyamakan 

kulit yang banyak menimbulkan pencemaran pada alam. Proses penyamakan kulit 

menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan beracun seperti asam anorganik, 

pelarut organik, logam berat krom, zat warna, dan pigmen. Zat-zat ini hanya 
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sekitar 30% saja yang akan terikat pada kulit sedang 70% sisanya akan kita  

jumpai pada limbah baik padat, cair maupun gas (Triatmojo dan  Zainal, 2014). 

 

2.3 Proses Pewarnaan dan Faktor yang Mempengaruhi Pewarnaan 

Zat warna digolongkan menjadi 2 yaitu: zat pewarna alam (ZPA) dan zat 

pewarna sintetis (ZPS). Zat pewarna alam (ZPA) merupakan zat warna yang 

berasal dari bahan-bahan alam pada umumnya dari hasil ekstrak tumbuhan atau 

hewan, sedangkan zat pewarna sintetis (ZPS) merupakan zat warna buatan atau 

sintetis dibuat dengan reaksi kimia dengan bahan dasar terarang batu bara atau 

minyak bumi. ZPS adalah hasil senyawa turunan hidrokarbon aromatik seperti 

benzena, naftalena, dan antrasena (Jaya, 2016). 

Reda dkk, (2006) menyebutkan bahwa terdapat beberapa golongan zat 

warna berdasarkan pemakaiannya, misalnya zat warna yang langsung dapat 

mewarnai serat yang disebut sebagai zat warna substantif dan zat warna yang 

memerlukan zat-zat pembantu supaya dapat mewarnai serat disebut zat reaktif. 

Zat warna dibagi menjadi dua bagian menurut warna yang ditimbulkannya yaitu 

zat warna monogenetik (hanya memberikan satu warna dan zat warna) dan 

poligenatik (memberikan beberapa warna). Penggolongan zat warna yang dikenal 

adalah berdasarkan konstitusi (struktur molekul) dan berdasarkan aplikasi (cara 

pewarnaannya) pada bahan, misalnya didalam pewarnaan bahan tekstil, kulit, 

kertas, dan bahan-bahan lain. Metode umum yang digunakan untuk melarutkan 

pigmen dasar manjadi pasta, adalah menambahkan sedikit air pada powder cat 
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dasar hingga merata, kemudian ditambahkan dengan air yang mendidih (100 °C) 

sebanyak 20 kali dari jumlah cat dasar yang digunakan.  

Antosianin adalah zat warna yang berperan memberikan warna merah 

berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif 

pengganti pewarna sintetis yang lebihaman bagi kesehatan (Citramukti, 2008). 

Antosianin merupakan suatu kelas dari senyawa flavonoid secara luas terbagi 

dalam folifenol tumbuhan yang umumnya larut dalam air serta tersebar luas dalam 

bunga, kulit, daun, dan antosianin merupakan kelompok pigmen yang berwarna 

merah sampai biru yang tersebar luas pada tanaman (Astuti dkk., 2012). 

Keberadaan senyawa antosianin sebagai sumber antioksidan dan pewarna 

alami di dalam kulit buah naga merah cukup menarik untuk dikaji mengingat 

manfaat dari kandungan antosianin sebagai pewarna alami. Seiring dengan 

meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat, 

maka beradasarkan fungsi antosianin sebagai anti oksidan antosianin dapat 

dipastikan juga aman untuk digunakan sebagai bahan pewarna kulit dan tidak 

memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh maupun lingkungan (Noor 

dkk., 2016). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Antosianin (Samber dkk., 2013) 
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Menurut Pancapalaga (2010) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

dan kualitas pewarnaan yaitu :  

1) Temperatur 

Metode umum yang digunakan untuk melarutkan pigmen dasar manjadi 

pasta adalah menambahkan sedikit air pada powder cat dasar hingga merata, 

kemudian ditambahkan dengan air yang mendidih (100 °C) sebanyak 20 kali dari 

jumlah cat dasar yang digunakan. Temperatur yang tinggi akan menjadikan 

molekul cat dasar semakin kecil, keadaan tersebut menyebabkan penetrasi dan 

distribusi cat pada kulit semakin baik, tetapi daya ikatnya berkurang. 

2) Konsentrasi 

Konsentrasi pewarnaan cat yang tinggi akan memberikan warna yang 

terang pada permukaan kulit. Jumlah air yang digunakan tidak mencukupi, 

kulit akan mengalami aksi putaran drum yang kuat sehingga menyebabkan 

longgarnya struktur kulit, hal ini akan menaikkan kecepatan difusi cat pada 

bagian longgar tersebut atau menyebabkan difusi cat yang tidak merata. 

Konsentrasi cat yang tinggi air pun perlu ditambah agar kulit dapat bergerak 

leluasa. 

3) Penyamakan 

Cat asam mengandung gugus anion yang akan berikatan secara anionik 

dengan gugus asam amino kationik dari protein kulit. Garam-garam krom pada 

prinsipnya akan mengikat gugus asam karboksilat protein kulit sehingga kulit 

yang disamak krom, cenderung naik jumlah muatan kationiknya
(+)

. Garam-
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garam krom akan terhidrolisa dengan melepaskan asam yang juga menaikkan 

jumlah keasaman dari kulit tersamaknya. 

Kombinasi dari kedua faktor tersebut membuat kulit samak krom sangat 

kationik, sehingga mengakibatkan ikatan pada permukaan kulit pengecatan 

yang tidak rata dan rendahnya tingkat penetrasi zat ke dalam kulit. Kenaikan 

temperatur akan menaikkan pula efek tersebut, dengan menggunakan masker 

pada penyamakan dapat mengurangi sifat kationik dan dapat memberikan 

pengecatan yang lebih rata. Pengeringan dan pembasahan kembali pada samak 

krom dapat mengurangi muatan kationik dan mengurangi kecepatan ikatan cat, 

sehingga kulit-kulit crust yang telah mengalami fat liquaring dengan minyak 

sufat dan disamak ulang dengan nabati berkurang muatan kationiknya.  

Beberapa jenis cat asam mengandung gugus kemikalia yang mampu 

berkoordinasi dengan krom kompleks atau disebut garam masking yang dalam 

perdagangan disebut sebagai "Chrome mordant". Kulit yang disamak mimosa 

dan penyamak sintetis selalu bersifat anionik karena gugus kationiknya terikat 

oleh zat penyamak sehingga mengurangi kekuatan ikatan kulit tersamaknya 

dengan cat dasar asam. Cat asam pada penyamakan nabati mempunyai 

kecepatan ikatan rendah dan memberikan penetrasi yang baik serta meratanya 

distribusi cat pada penampang kulit, tetapi karena total jumlah cat yang terikat 

berkurang, maka warna yang dihasilkan tampak suram. 

Zat penyamak sintetis lebih banyak bereaksi dengan gugus asam amino 

inidan akan memberikan warna lebih pucat bila dibandingkan dengan zat 

penyamak nabati. Biasanya dilakukan penambahan asam untuk menaikkan 
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daya ikat cat pada kulit. Kulit yang disamak mimosa maupun sintetis mempunyai 

suhu kerut 62°C sehingga penggunaan air yang melebihi temperatur tersebut pada 

pengecatan tidak tepat, maksimal suhu yang diperbolehkan adalah 45°C. Disamping 

itu warna coklat yang timbul pada penyamakan nabati, juga mengakibatkan warna 

menjadi suram (Pancapalaga, 2010). 

4) Lama Pewarnaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Gilang dkk, (2016) lama 

pewaarnaan memiliki pengaruh terhadap kualitas kulit dan hasil pewarnaan kulit. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh lama perendaman kulit kayu 

mangrove dapat meningkatkan nilai ketahanan gosok cat, kekuatan tarik, kemuluran, 

dan kekuatan sobek. Penambahan lama perendaman optimal selama 90 menit 

larutan kulit kayu mangrove sebesar 10% menghasilkan ketahanan gosok cat basah 

3,67, kering 3,83, kekuatan tarik 1862,87 N/cm2, kemuluran 68,27%, dan kekuatan 

sobek 2685,77 N/cm. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gilang dkk, (2016) 

sesuai dengan SNI Kulit Ular Air Tawar Samak Krom (SNI 06-4586-19980). 

 

2.4 Kulit Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) 

Buah naga (Hylocereus polyrhizus) adalah buah pendatangyang berasal 

dari Meksiko, Amerika Selatan (Kwartiningsih dkk., 2016). Buah naga 

merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung zat warna alami berupa 

antosianin. Kulit buah naga selama ini jarang dimanfaatkan dan menjadi limbah. 

Kulit buah naga memiliki kandungan antosianin, pektin, dan fiber yang cukup 

tinggi (Sengkhamparn dkk., 2013). Kulit buah naga juga berpotensi sebagai 
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pewarna alami dan thickening agent (Phebe dkk, 2009). Nomenkaltur dari buah 

naga menurut Gunasena dkk, (2007) sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Sub kingdom  : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

Super divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Divisi   : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (dikotil/tumbuhan berkeping dua) 

Ordo    : Caryophyllales 

Famili   : Cactaceae (keluarga kaktus) 

Subfamili : Cactoideae 

Suku    : Hylocereae 

Genus   : Hylocereus 

Spesies  : Hylocereus polyrhizus 

 

2.5 Ketahanan Gosok 

Ketahanan gosok cat kulit merupakan uji fisika untuk menentukan sifat 

ketahanan warna (kelunturan warna) produk kulit. Sifat fisika tersebut sangat 

penting pada performance kualitas dan kepuasan konsumen. Uji ketahanan 

gosok/kelunturan warna akan memiliki efek pada kenyamanan pakai dan 

kepuasan konsumen terhadap suatu produk (Nilay et al., 2014). 

Pengujian tersebut dilakukan dengan cara contoh uji diletakkan rata diatas 

alat penguji dengan sisi yang panjang searah dengan arah gosokan.Jari crockmeter 

dibungkus dengan kain putih kering dengan anyaman miring terhadap arah 
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gosokan. Gosokan dilakukan 10 kali maju mundur (20 kali gosokan) dengan 

memutar alat pemutar 10 kali dengan kecepatan 1 putaran per detik. Kain putih 

diambil dan dievaluasi, sedangkan nilai ketahanan warna terhadap gosokan basah 

didapatkan dengan metode membasahi kain putih dengan air suling, kemudian 

diperas diantara kertas saring, sehingga kadar air dalam kain menjadi 65 + 5% 

terhadap berat kain pada kondisi standar kelembaban relatif 65% + 2% dan suhu 

27 + 20ºC. Gosokan kering dilakukan dengan cepat untuk menghindarkan 

penguapan. Kain putih dikeringkan di udara sebelum dievaluasi (Sunarto, 2008). 

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan penodaan warna pada kain 

putih terhadap Grey Scale. Dalam membandingkan penodaan warna, kain penguji 

diberi alas tiga lapis kain putih yang sama (SNI 08-0288-1998). 

 

2.6 Kekuatan Jahit 

Kekuatan jahitan adalah kemampuan suatu jahitan untuk menahan beban 

maksimum. Stitch jahitan diatur sedemikian rupa sehingga didapat stitch jahitan 

12 per inci (Wulan, 2014). Kekuatan jahit perlu diperhatikan karena kekuatan jahit 

yang tinggi maka jahitan tidak mudah terlepas (Mustakim dkk., 2007). Kekuatan 

jahit berbanding lurus dengan kekuatan tarik dan kekuatan sobek, bila kekuatan 

tarik dan kekuatan sobek tinggi maka kekuatan jahit juga tinggi. Kekuatan jahit 

dipengaruhi juga oleh ketebalan kulit, kandungan kulit, dan kepadatan protein 

kolagen, besarnya sudut jalinan berkas serabut kolagen, dan tebalnya corium 

(Kanagy, 1977). 
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Pengujian kekuatan jahit kulit samak dilakukan sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI-06-1117-1989) yaitu menggunakan alat tensile strength 

tester dengan memperhatikan beban maksimal dan tebal cuplikan, pelaporan hasil 

pengujian identifikasi, hasil pengamatan, hasil perhitungan rata-rata dari tiga 

ulangan membujur, melintang, dan hasil dari penyimpangan. 

2.7 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh lama perendaman dengan ekstrak kulit buah naga

(Hylocereus polyrhizus) terhadap ketahanan gosok dan kekuatan jahit

dalam pewarnaan alami kulit kelinci samak mimosa.

2. Lama perendaman dengan ekstrak kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus)

yang terbaik terhadap ketahanan gosok dan kekuatan jahit dalam

pewarnaan alami kulit kelinci samak mimosa adalah 120 menit.


