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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelinci lokal di Indonesia pada umumnya dikembangkan untuk diambil 

dagingnya, sedangkan kulitnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal 

kulit kelinci memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan sebagai 

barang kerajinan kulit seperti dompet maupun sebagai barang kulit lainnya. 

Berdasarkan data produksi kelinci Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 2016 produksi kelinci di Jawa Timur pada tahun 2016 

sebanyak 266.666 ekor, sedangkan di seluruh Indonesia jumlahnya sebanyak 

1.128.426 ekor, berdasarkan data di atas kita bisa melihat besarnya potensi 

kulit kelinci  di Indonesia. 

Penyamakan merupakan salah satu cara pengolahan yang dapat 

meningkatkan nilai ekonomi kulit. Penyamakan kulit merupakan proses yang  

bertujuan untuk mengubah kulit mentah yang mudah rusak menjadi kulit 

tersamak yang lebih tahan terhadap kerusakan oleh faktor kimia maupun 

fiksika. penyamakan nabati merupakan penyamakan kulit menggunakan bahan 

penyamak alami yang lebih ramah lingkungan, dengan hasil penyamakan 

bersifat sedikit keras dan kaku, dan sifat ini baik jika diperuntukkan untuk 

kerajianan tertentu seperti halnya kulit, sedangkan untuk memperindah 

tampilan kulit pada proses finishing biasanya dilakukan pewarnaan. 

Pewarnaan kulit umumnya dilakukan dengan bahan pewarna sintetis, 

namun penggunaan pewarna sintetis banyak menimbulkan efek negatif berupa 

pencemaran lingkungan. Menurut Triatmojo, (2014) proses penyamakan kulit 
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menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan beracun seperti asam 

anorganik, asam organik, pelarut organik, logam berat krom, zat warna dan 

pigmen, zat-zat ini hanya sekitar 30% saja yang akan terikat pada kulit sedang 

70% sisanya akan kita jumpai pada limbah baik padat, cair maupun gas. 

Menutut Evaardinna dkk., (2016) ekstrak kulit buah naga memiliki potensi 

untuk digunakan sebagai pewarna alami pengganti pewarna sintetis untuk 

kain. Penggunaan ekstrak kulit buah naga sebagai pewarna diharapkan tidak 

memberikan efek negatif berupa pencemaran lingkungan seperti halnya 

pewarna sintetis. 

Buah naga (Hylocereus polyrhizus) merupakan salah satu jenis buah 

musiman yang kini mulai banyak diminati di Indonesia yang potensinya juga 

cukup besar. Sebagai contoh di jawa Timur lahan pertanian buah naga seluas 

200 ha dengan rata rata produksi 2 ton/hektar/10 hari (Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Provinsi jawa Timur, 2013). Dari data ini bisa dilihat bahwa 

potensi buah naga di Jawa Timur cukup besar. 

Antosianin merupakanpigmen golongan falvonoid  zat yang berperan 

memberikan warna merah sampai biru yang dapat digunakan sebagai pewarna 

alami pengganti zat pewarna sintetis yang lebih aman bagi kesehatan. Warna 

merah pada Kulit buah naga mengindikasikan adanya antosianin pada bagian 

ini (Simanjuntak dkk., 2014). Antosianin pada kulit buah naga merah ini 

memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai pengganti 

pewarna sintetis pada proses pewarnaan kulit. 
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Lama perendaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

hasil dari pewarnaan sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Gilang dkk. (2016) lama perendaman pada proses pewarnaan kulit ikan nila 

dengan ekstrak kulit kayu mangrove dapat meningkatkan kualitas kulit ikan 

nila sehingga memenui standard SNI. 

Ketahanan cuci dan ketahanan keringat adalah salah satu faktor yang 

digunakan untuk nengukur kualitas kulit hasil pewarnaan. Jika kulit yang dicat 

dikehendaki memiliki sifat ketahanan yang baik, cat harus terikat dengan kuat 

pada kulit dan menghasilkan pengecatan yang ketahanannya baik terhadap 

kelunturan, keringat dan pencucian. Hal ini penting diperhatikan dalam 

menggunakan bahan-bahan penyamak untuk mengerjakan keperluan-

keperluan ini (Purnomo,  2001). 

Pemanfaatan ekstrak kulit buah naga sebagai pewarna alami uatamanya 

sebagai pewarna alami tekstil sebagaimana panelitian yang dilakuakan oleh 

Evaardinna dkk., (2016), akan tetapi penggunaanya untuk pewarnaan kulit 

samak masih belum pernah dilakukan karena itu, sekiranya perlu diadakan 

penelitian tentang lama perandaman ekstrak kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) mengenai  pengaruhnya sebagai pewarna alami kulit 

samak mimosa ditinjau dari ketahanan cuci dan ketahanan keringat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian pemanfaatan kulit buah naga 

sebagai pewarna alami ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh lama perendaman ekstrak kulit buah naga 

(Hylocereus polyrhizus) terhadap ketahanan cuci dan ketahanan keringat  

dalam pewarnaan alami  kulit kelinci samak mimosa? 

2. Berapa lama perendaman ekstrak kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus) 

yang terbaik terhadap ketahanan cuci dan ketahanan keringat  dalam 

pewarnaan alami  kulit kelinci samak mimosa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh lama perendaman ekstrak kulit buah naga 

(Hylocereus polyrhizus) terhadap ketahanan cuci dan ketahanan keringat 

dalam pewarnaan alami  kulit kelinci samak mimosa. 

2. Untuk menemukan lama perendaman ekstrak kulit buah naga (Hylocereus 

polyrhizus) yang terbaik terhadap ketahanan cuci dan ketahanan keringat  

dalam pewarnaan alami  kulit kelinci samak mimosa. 
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1.4 Manfaat  

Adapun manfaat  dari penelitian kulit buah naga sebagai pewarna alami 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Menambah  khasanah ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan kulit buah 

naga sebagai bahan pewarna alami kulit kelinci yang tersamak mimosa. 

2. Memberikan informasi kepada pengrajin kulit samak kelinci tentang 

penggunaan kulit buah naga sebagai pewarnaan alami berdasarkan 

ketahanan cuci dan ketahanan keringat. 


