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BAB III. MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Bulan Juni 2017 dan 

dilaksanakan di Laboatorium Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang 

untuk pembuatan ekstrak kulit buah naga serta penyamakan kulit kelinci. Uji 

kualitas pewarnaan kulitsamak dilakukan di Laboratorium Balai Besar Kulit, 

Karet dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta.   

 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit kelinci samak 

mimosa yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, kulit buah naga merah, 

asam sitrat, dan aquades. Jumlah kulit kelinci yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 25 lembar kulit kelinci jenis Rambon (hasil persilangan antara kelinci 

Australia dengan kelinci Jawa). 

3.2.2 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga 

kelompok percobaan, yaitu : 

1) Proses Penyamakan Kulit Kelinci 

Peralatan yang digunakan dalam proses penyamakan kulit kelinci yaitu 

drum pemutar (taning drum), timbangan manual, kertas pH, timbangan digital, 

pisau stainless steel, ember, paku, martil, papan triplek untuk peregangan, 
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gelas ukur, pensil, gunting, dan telenan untuk alas pada proses pembuangan 

daging. 

2) Proses Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Naga 

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan ekstrak kulit buah 

naga yaitu pisau, telenan, timbangan, gelas ukur, ember, blender, dan kain 

penyaring. 

3) Proses Pewarnaan Kulit Kelinci Samak Mimosa 

Peralatan yang digunakan dalam proses pewarnaan kulit kelinci samak 

mimos yaitu ember,stopwatch, paku, martil, dan papan triplek. 

 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengukuran 

Batasan variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu lama 

perendaman pada ekstrak kulit buah naga, sedangkan variabel terikat dari 

penelitian ini adalah ketahanan gosok dan kekuatan jahit. 

3.3.1 Ketahanan Gosok 

Ketahanan gosok merupakan ketahanan zat pewarna kulit samak terhadap 

gosokan kering dan gosokan basah. Ketahanan gosok dilakukan untuk mengetahui 

sifat ketahanan warna produk kulit. Uji ketahanan gosok akan memberikan efek 

kenyamanan pakai dan kepuasan konsumen terhadap suatu produk (Nilayet al., 

2014). Pengujian ketahanan warna terhadap gosokan dilakukan dengan 

menggunakan alat crockmeter. Evaluasi hasil pengujian dilakukan dengan 

membandingkan penodaan warna pada kain penggosok terhadap grey scale sesuai 

yang diatur oleh Standar Nasional Indonesia (SNI-08-0288-1998). 
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3.3.2 Kekuatan Jahit 

Kekuatan jahit adalah besarnya gaya maksimal yang diperlukan untuk 

menyobek cuplikan sejalan dengan tarikan benang jahit, dengan jarak antara 

dengan 2 lubang 6 mm (Ningrum, 2012). Pengujian kekuatan jahit dilakukan 

menggunakan alat tensile strength tester serta sesuai dengan metode Standard 

Nasional Indonsia  (SNI 06-1117-1989). 

 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan ulangan sebanyak 3 kali.  

Data ketahanan luntur warna terhadap gosokan diukur dengan grey scale 

(skala abu-abu). Grey scale merupakan skala yang digunakan untuk menilai 

perubahan warna. Nilai grey scale menentukan tingkat perbedaan atau konsentrasi 

warna dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, yaitu nilai 1 sampai dengan 

nilai 5. Grey scale terdiri dari 9 pasang lempeng standar abu-abu dan setiap 

pasang merupakan perbedaan atau kekontrasan warna yang sesuai dengan nilai 

tahan luntur warnanya (Moerdoko, 1975). 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabel 1. Penilaian Kelunturan Warna Berdasarkan Grey Scale 

Nilai Tahan Luntur 

Warna 

Nilai Perbedaan Warna 

(dalam satuan CD/Color Difference) 
Penilaian 

5 0 Tidak luntur 

4 – 5 0,8 Tidak luntur 

4 1,5 Sedikit luntur 

3 – 4 2,1 Sedikit luntur 

3 3,0 Luntur  

2 – 3 4,2 Luntur  

2 6,0 Sangat luntur 

1 – 2 8,5 Sangat luntur 

1 12,0 Sangat luntur 

Sumber : Penilaian Kelunturan Warna Grey Scale (Riawandkk., 2006). 

3.4.2 Perlakuan 

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) P0 = Lama perendaman dengan pewarna sintetis (napthol) selama 5 

menit 

2) P1 = Lama perendaman dengan ekstrak kulit buah naga selama 60 menit 

3) P2 = Lama perendaman dengan ekstrak kulit buah naga selama 90 menit 

4) P3 = Lama perendaman dengan ekstrak kulit buah naga selama 120 

menit 

Masing-masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisa Data Ketahanan Gosok 

Data yang diperoleh diuji Kruskal Wallis untuk menentukan adanya 

perbedaan yang signifikan, apabila hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan adanya 

perbedaan maka dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. 
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3.5.2 Metode Analisa Data Kekuatan Jahit 

Data yang diperoleh dianalisis variansi (ANAVA), apabila hasil analisis 

variansi menunjukkan adanya pengaruh maka akan dilanjutkan dengan uji 

DUNCAN. 

Tabel 2. Analisis Variansi 

Sumber 

Variansi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP 

KTG 

  

Galat t(r-1) JKG KTG    

Total r.t-1 JKT     

Keterangan :JKP = Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKG = Jumlah Kuadrat Galat 

JKt = Jumlah Kuadrat Total 

KTP = Kuadrat Tengah Perlakuan 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 
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3.6 Pelaksanaan Penelitian 

3.6.1 Proses Pembuatan Kulit Kelinci Samak Mimosa 

Proses penyamakan kulit kelinci dengan bahan penyamak mimosa 

dilakukan sesuai dengan alur metode menurut Purnomo (1992) adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewarnaan (Dyeing) 

Ektrak kulit buah naga dan 

pelarutdengan ratio  (1:2) 

Pengujian  
 

Pemeraman (Ageing) selama 24 jam 

Perlakuan : 

Waktu perendaman 

(5, 60, 90 dan 120 menit) 

Kulit Kelinci 

Pengapuran (Limming) 

Kapur (4%) + Natrium sulfida (2%) presentasi dari berat kulit 

Penyamakan Mimosa (Tanning)  

Air (100%),mimosa (20%), natrium bisulfat (2%), minyak TRO (5%), asam oksalat (1%) 

presentasi dari berat bloten 

 

 

Pengikisan protein (Bating)  

Air hangat 40 
0
C (100%) + orophon (1%)presentasi dari berat bloten 

 

Pembuangan lemak (Degreasing)  

Air (100%), sandopan (3%), bensin (5%), teepol (2%) presentasi dari berat bloten 

Pembuangan kapur (Deliming) 

Air (200%), Za (3%), asam sulfat (0,75%) presentasi dari berat bloten 

Pembuangan bulu (Unhairing) dan pembuangan daging (Fleshing) 

Penimbangankulit untuk mencari berat bloten 
 

Ketahanan Gosok dan 

Ketahanan Jahit 

Gambar 3. Alur Pembuatan Kulit Kelinci Samak Mimosa 
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1. Pengapuran (Limming) 

Tujuan pengapuran menurut Pancapalaga (2008) adalah menghilangkan 

lapisan epidermis sehingga bulu atau rambut mudah dihilangkan atau membuat 

kondisi kulit sedemikian rupa sehingga proses-proses berikutnya dengan mudah 

bahan-bahan kimia dapat ternetrasi kedalaman kulit seperti proses bating, pickling, 

dan taning. Proses pengapuran dilakukan dengan cara memasukkan air sebanyak   

400% kedalam drum pemutar, dilakukan penambahan 2% Na2S (SN), dan 4% 

kapur. Proses selanjutnya yaitu pengadukan selama 30 menit dan dilakukan 

pengecekan pH. Proses terakhir yaitu kulit direndam selama 24 jam.   

2. Pembuangan daging (Fleshing) dan Pembuangan bulu (Unhairing) 

Tujuan pembuangan daging (fleshing) menghilangkan sisa daging yang 

tersisa atau menempel, karena bila sisa daging tidak dihilangkan akan 

menghambat masuknya zat penyamak sehingga zat penyamak sulit untuk sampai 

kebagian tengah (korium kulit). Unhairing atau proses pembuangan bulu tujuan 

utama adalah untuk pembuangan bulu yang melekat pada kulit setelah proses 

pengapuran. 

Proses fleshing dan unhairing dilakukan dengan proses penyesetan sisa 

daging dengan pisau sampai tidak ada daging yang tersisa pada kulit. Sisa bulu 

dihilangkan dengan melalui penyesetan menggunakan punggung pisau kerena 

bulu  mudah dihilangkan setelah proses pengapuran selanjutnya pembersihan kulit  

hingga tidak ada bulu yang tersisan pada kulit. 
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3. Penimbangan 

Penimbangan dilakukan untuk mencari berat bloten (setelah bulu dan 

daging dihilangkan), berat bloten digunakan untuk dasar penggunaan bahan kimia 

selanjutnya. 

4. Pembuangan kapur (Deliming)  

Menurut Pancapalaga (2008) deliming adalah proses penghilangan kapur 

yang terdapat pada kulit akibat proses limming. Adapun kapur yang dimaksud 

adalah : 

- Kapur yang melekat pada kulit 

- Kapur yang masuk kedalam pori-pori kulit 

- Kapur yang bersenyawa dengan zat-zat kulit 

 Proses deliming dilakukan dengan cara  pemasukan  kulit kedalam drum 

pemutar dengan penambahan 200% air, Za 3%, kemudian dilakukan pemutaran 

selama 30 menit, serta penambahan asam sulfat sebanyak 0.75% dan diputar 

kembali selama 30 menit, dilakukan pengecekan pH 7 – 8, kemudian diputar lagi 

selama      60 menit kemudian didiamkan selama 5 – 7  jam  

5. Pengikisan Lemak (Degreasing) 

Proses pengikisan lemak bertujuan untuk mengikis lemak secara kimiawi  

hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses penyamakan (tanning)  sehingga 

lemak tidak menjadi penghalang masuknya bahan penyamak ke dalam jaringan 

kolagen kulit. Pengikisan lemak dilakukan dengan pembuatan larutan 100% air 

dan penambahan sandopan DTC sebanyak 3% kemudian dilakukan pengadukan 

selama   1 jam lalu pembuangan air dan penambahan 5% bensin dan 2% teepol 
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serta dilakukan peremasan kulit selama 45 menit kemudian kulit dicuci sampai 

bersih. 

6. Pengikisan Protein (Bating) 

Proses bating menurut Pancapalaga (2008) bertujuan untuk 

menghilangkan sisa-sisa akar bulu dan pigmen, menghilangkan lemak yang tidak 

tersabun, menghilangkan daya perasa kulit agar kulit tidak mudah mengadakan 

kontraksi terhadap apa saja, penghilangan sedikit atau banyak zat-zat kulit yang 

tidak diperlukan. Proses bating dilakukan dengan pemasukan kulit kedalam drum 

pemutar kemudian penambahan air hangat 40°C sebanyak 100% dan penambahan        

orophon 1% dan drum diputar selama 2 jam, kemudian didiamkan selama 1 

malam, hari esoknya dilakukan pencucian kulit sampai bersih.  

7. Penyamakan Mimosa (Tanning) 

Tujuan penyamakan adalah merubah sifat kulit kelinci yang tidak stabil 

menjadi stabil terhadap perlakuan-perlakuan tertentu seperti adanya aktivitas  

bakteri, aktifitas bahan kimia, dan perlakuan fisik lainnya seperti pukulan, 

gesekan, panas, dingin tekukan dan lain sebagainya. 

Adapun proses penyamakan dilakukan dengan penambahan 100% air 

dengan suhu 40°C, ditambahkan minosa 20% kemudan diputar selama 30 menit 

dan pemutaran dilakukan sebanyak dua kali.  

8. Pemeraman (Ageing) 

Pemeraman atau ageing merupakan proses lanjutan dari proses 

penyamakan. Pada tahapan ini, kulit tidak diperlakukan dengan bahan kimia tetapi 

hanya ditumpuk pada lantai yang diberi alas. Menurut pancapalaga (2008) tujuan 
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utama dari proses pemeraman ini adalah untuk menyempurnakan terjadinya reaksi 

antara molekul-molekul zat penyamak dengan kulit, sehingga dapat memberikan 

hasil yang lebih baik lagi terutama pada sifat-sifat kulit tersamak. 

9. Pewarnaan  (Dyeing) 

Pewarnaan bertujuan untuk memberikan warna pada kulit tersamak, agar 

dapat memperindah penampakan kulit jadinya proses mewarnai kulit dilakukan 

dengan proses pencelupan kulit pada larutan pewarna ekstrak kulit buah naga 

dengan kosentrasi (% w/w) atau 30% dan direndam selama 60, 90, dan120 menit. 

10. Pementangan dan Pengeringan 

Pementangan dilakukan dengan penarikan kulit dengan tali pada frame 

kayu, kemudian pengeringan dengan cara diangin-anginkan. 
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3.6.2 Proses Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Naga 

Pembuatan ekstrak warna dari kulit buah naga merah berdasarkan metode 

maserasi menurut Lidya Simanjuntak dkk. (2014) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.Proses Pembuatan Pewarna Alami Ekstra Kulit Buah Naga 

 

Proses pembuatan pewarna alami ekstrak kulit buah naga adalah sebagai 

berikut : 

1. Penimbangan kulit buah naga (3 Kg)  

2. Pencucian dan Pemotongan kulit buah naga dengan ukuran sekitar 2x2 cm 

untuk memudahkan proses penghalusan kulit buah naga dengan blender. 

3. Pembuatan larutan asam sitrat dan aquades dengan ratio (1:9) 

4. Penghalusan kulit buah naga menggunakan blender dengan penambahan 

larutan (nomor 3) dengan rasio antara kulit buah naga dan pelarut (1:2). 

5. Proses ekstraksi dengan metode maserasi selama 3 hari. 

6. Penyaringan dengan kain penyaring untuk memisahkan rendemen dan ampas. 

Kulit buah naga 

Pencucian dan pemotongan (2x2 cm) 

Penghalusan dengan blender (ratio antara kulit buah naga dan pelarut 1:2) 

 

Ektraksi dengan metode maserasi 
 

Penyaringan 

Larutan ekstrak kulit buah naga 

Pembuangan ampas 
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7. Ekstrak kulit buah naga yang digunakan sebagai pewarna alami kulit kelinci 

samak mimosa. 

 

3.7 Pengujian Variabel 

Variabel penelitian yang diuji ada 2 yaitu ketahanan luntur warna terhadap 

gosokan dan kekuatan jahit. Adapun pengujian didasarkan pada standar pengujian 

SNI (Standar Nasional Indonesia), secara rinci sebagai berikut: 

3.7.1 Ketahanan  Gosok 

Adapun tahapan sebagai berikut mengambil contoh uji, memotong dengan 

ukuran 4 x 10 cm dan dijahit diantara sepasang kain putih dengan ukuran yang 

sama. Contoh-contoh uji yang terpisah dari bahan dicelupkan kedalam larutan 

keringat buatan bersifat asam dan basa, kemudian diberikan tekanan mekanik 

tertentu dan dikeringkan perlahan-lahan pada suhu yang naik sedikit demi sedikit. 

Pengujian ketahanan gosok cat dilakukan sesuai Standard Nasional 

Indonesia (SNI-08-0288-1998). Pengujian ketahanan luntur warna terhadap 

gosokan kering dilakukan dengan meletakkan contoh uji secara rata diatas alat 

penguji (crockmeter) dengan sisi yang panjang searah dengan arah gosokan. Jari 

crockmeter dibungkus dengan kainputih kering dengan anyaman miring terhadap 

arah gosokan. Gosokan dilakukan 10 kali maju mundur (20 kali gosokan) dengan 

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

diambil dan dievaluasi. Pengujian ketahanan luntur warna terhadap gosokan basah 

dilakukan dengan membasahi kain putih dengan air suling, kemudian diperas 

diantara kertas saring, sehingga kadar air dalam kain menjadi 65 + 5% terhadap 
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beratkain pada kondisi standar kelembaban relatif 65% + 2% dansuhu27 + 20°C. 

Kemudian dikerjakan seperti padacara gosokan kering secepat mungkin untuk 

menghindarkan penguapan. Kain putih dikeringkan di udara sebelum dievaluasi. 

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan penodaan warna pada kain putih 

terhadap Grey Scale. Pembandingan penodaan warna, kain penguji diberi alas tiga 

lapiskain putih yang sama. 

3.7.2 Kekuatan Jahit 

Pengujian kekuatan jahit dilakukan dengan metode Standard Nasional 

Indonsia (SNI 06-1117-1989) yaitu dengan membuat cuplikan dengan arah 

pemotongan sejajar dan tegak lurus dengan garis punggung, masing-masing 3 

buah cuplikan. Potongan cuplikan dengan ukuran 5 x 2,5 cm, kemudian membuat 

lobang X dan Y dengan diameter 0.2 cm yang masing-masing berjarak 0,95 cm 

dari garis AB dan DC, serta masing-masing lobang berjarak 0,6 cm dari garis AD. 

Cuplikan dikondisikan pada RH 63 – 67%, suhu 25 ± 5ºC selama 24 ± 2 jam. 

Kawat dibengkokkan sampai berbentuk huruf U, dimasukkan pada lobang X dan 

Y. Mesin dijalankan dan penarikan dilakukan sampai cuplikan tersobek sempurna.

Cara perhitungan kekuatan jahit adalah sebagai berikut : 

Kekuatan jahit kulit =  
G

t
(Kgf/cm

2
)

Keterangan: 

G = Beban tarikan (Kgf) ; 1 Kgf = 9,8066 N 

t  = Tebal cuplikan (cm) 

Gambar 5. Rumus Perhitungan Nilai Kekuatan Jahit 


