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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Histogi kulit 

Kulit ternak pada dasarmya sama yaitu tersusun atas jaringan yang 

secara histologi terdiri dari epidermis, khorium atau dermis dan jaringan-

jaringan lain di dalamnya. Sifat fisik kulit mentah dipengaruhi oleh keadaan 

ternak sewaktu masih hidup dan sifat-sifat tersebut di bawa pula setelah kulit 

mengalami pengawetan dan penyamakan (Triatmojo, 2014). Struktur alami 

kulit ternak sangat berpengaruh taerhadap kualitas kulit yang dihasilkan 

karenanya kulit samak masing-masing ternak memiliki keunikannya tersendiri 

(Triatmojo, 2014). 

Kulit secara garis besar terbagi atas tiga bagian, yaitu lapisan epidermis,  

lapisan corium dan lapisan subcutis. Lapisan epidermis merupakan lapisan 

terluar dari kulit yang biasa disebut lapisan tanduk yang berfungsi sebagai 

pelindung pada hewan hidup. Lapisan epidermis terdapat adanya rambut, 

kantong rambut, dan juga kelenjar sebaceous serta kelenjar sudoriferous yang 

tersusun atas serat kolagen, pada penyamakan lapisan ini harus dibuang, 

kecuali apabila dilakukan penyamakan bulu (Triatmojo, 2014). Gambar garis 

besar lapisan kulit seperti pada gambar 1. 
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Gambar 1. Histologi Kulit (Basith, 2014) 

 

Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit yang biasa disebut 

dengan lapisan tanduk yang berfungsi sebagai pelindung pada hewan hidup. 

Lapisan epidermis ini juga menjadi tempat kantong rambut dan tumbuhnya 

rambut lapisan ini tersusun atas serat kolagen serta menjadi tempat kelenjar 

sebaceous dan sudoriferus. 

Dermis atau corium merupakan bagian utama dari kulit. Struktur dari 

corium ini yang bertanggung  jawab pada karakteristik hasil akhir kulit samak. 

Corium juga tersusun atas sebagian besar serat kolagen yang  berbentuk 

tenunan pengikat, secara rinci corium tersusun atas jaringan kolagen, 

fibroblast pembluh darah dan urat syaraf. 
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Lapisan hipodermis merupakan lapisan terbawah kulit yang berfungsi 

sebagai pemisah antara daging dengan kulit. Pada umumnya bersifat longgar 

dan terdapat banyak tenunan lemak dan pembulu darah. Pada proses 

penyamakan bagian ini biasanya dipisahkan dari corium untuk melonggar 

tenunan utuk memudahkan proses lebih lanjut pada pengolahan dan 

penyamakan dan bagian ini biasanya hanya hasil ikutan dari pabrik kulit 

(Pancapalaga, 2008). 

 

2.2 Penyamakan Kulit Nabati (Mimosa) 

Penyamakan adalah proses konversi protein kulit mentah menjadi kulit 

samak yang stabil, tidak mudah membusuk, dan cocok untuk beragam 

kegunaan. Penyamakan biasanya dilakukan dengan garam basa krom trivalen. 

Reaksi garam-garam krom dengan grup karboksilat dari protein kulit 

(kolagen) menjadikan kulit tersebut memiliki stabilitas hidrotermal tinggi, 

yaitu memiliki suhu pengerutan (Ts) lebih tinggi daripada 100 °C dan tahan 

terhadap serangan mikroorganisme. Setelah penyamakan krom, kulit hewan 

disebut wet blue atau blue crust (Suparno dkk.,  2010). 

Adapun tujuan penyamakan menurut Pancapalaga (2008), adalah 

merubah sifat fisik kulit yang tidak stabil terhadap perlakuan-perlakuan 

tertentu seperti adanya aktifitas bakteri, kimia dan perlakuan lainnya. 

Penyamakan nabati adalah proses penyamakan kulit mentah menjadi kulit 

samak dengan zat penyamak dari tumbuh-tumbuhan yaitu tannin. Menurut 

Purnomo (2001), kulit yang disamak menggunakan bahan nabati umumnya 

berwarna coklat muda dan kulitnya agak kaku. Mimosa (mimosa ekstrak) 
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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. Dalam sari akasia 

terkandung beberapa macam bahan antara lain 63% zat penyamak, 16% zat 

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

Terdapat 2 jenis metode penyamakan kulit, menggunakan bahan 

penyamak nabati dan bahan penyamak mineral. Penyamakan nabati 

menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung 

bahan penyamak (tannin). Bahan penyamak dapat berasal dari bahan 

kayu/kulit kayu, buah/kulit buah, daun, akar dan sebagainya. 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 diperbasar di dalam kulit dengan mengubah 

kepekatan dan pH, sehingga kulit menjadi tersamak dengan sempurna dan 

merata (Triatmojo, 2014). 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan 

lingkungan, maka konsumen saat ini juga menuntut produk-produk ramah 

lingkungan. Kaitan hal tersebut untuk industri kulit diupayakan menggunakan 

bahan penyamak pengganti krom. Untuk itu perlu dikembangkan penelitian 
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penggunaan bahan penyamak ramah lingkungan dimana salah satunya adalah 

bahan penyamak nabati atau kombinasi dengan bahan penyamak non krom 

lainnya (Kasim dkk., 2012). 

Proses penyamakan kulit khususnya bahan penyamak nabati dapat 

dijadikan salah satu alternatif teknologi penyamakan non-krom, namun 

dengan proses ini perlu dicari terobosan supaya tidak menghasilkan kulit yang 

kaku, padat, keras dengan waktu penyamakan relatif lama (Koloka dan 

Moreki, 2011). Salah satu kelemahan kulit yang disamak dengan bahan 

penyamak nabati diantaranya adalah kestabilan terhadap panas rendah karena 

ikatan silang antara bahan penyamak dengan jaringan kolagen tidak cukup 

kuat (Musa dkk., 2013). 

Penyamakan krom merupakan 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 banayak menimbulkan pencemaran pada alam 

sebagaimana menurut Triatmojo (2014), proses penyamakan kulit 

menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan beracun seperti asam 

anorganik, pelarut orghanik, logam berat kroom, 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. 
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2.3 Pewarnaan dan Faktor yang
,
 Mempengaruhi Pewarnaan   

Pewarnaan dasar merupakan salah satu proses finishing kulit yang 

dilakukan untuk memperindah tampilan kulit jadi sebelum mengalami 

pengolahan menjadi barang tertentu. Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil dan kualitas pewarnaan menurut Pancapalaga (2010) 

adalah sebagai berikut : 

2.3.1 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 (Pancapalaga, 2010). 

2.3.2 Konsentrasi 

Konsentrasi pewarnaan cat yang tinggi akan memberikan warna yang 

terang pada permukaan kulit. Namun bila 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. Jadi kalau menggunakan konsentrasi cat yang tinggi air juga 

perlu ditambah agar kulit dapat bergerak leluasa (Pancapalaga, 2010). 
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2.3.3 Penyamakan 

Cat asam mengandung gugus anion yang akan berikatan secara 

anionik dengan gugus asam amino kationik dari protein kulit. Garam-

garam khrome pada prinsipnya akan mengikat gugus asam karboksilat 

protein kulit sehingga kulit yang disamak kroom, cenderung naik jumlah 

muatan kationiknya
(+)

. Selanjutnya garam-garam kroom akan terhidrolisa 

dengan melepaskan asam yang juga menaikkan jumlah keasaman dari kulit 

tersamaknya (Pancapalaga, 2010). 

Kombinasi dari kedua faktor tersebut membuat kulit samak kroom 

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 khrome 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 (Thorstensen, 1985). 

Beberapa jenis cat asam mengandung gugus kemikalia yang mampu 

berkoordinasi dengan khrome 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 
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kekuatan ikatan kulit tersamaknya dengan cat dasar asam. Akibatnya 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 (Pancapalaga, 2010). 

Zat penyamak sintetis lebih banyak bereaksi dengan gugus asam 

amino ini dan akan memberikan warna lebih pucat bila dibandingkan 

dengan zat penyamak nabati. Biasanya dilakukan penambahan asam untuk 

menaikkan 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). 

2.3.4 Lama Pewarnaan  

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

pewaarnaan juga memiliki pengaruh terhadap kualitas kulit dan hasil pewarnaan 

kulit. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa Pengaruh lama perendaman 

kulit kayu mangrove dapat meningkatkan nilai ketahanan gosok cat, kekuatan 

tarik, kemuluran dan kekuatan sobek. Penambahan optimal larutan kulit kayu 

mangrove sebesar 10% dengan nilai ketahan gosok cat basah dan kering (3,67 

dan 3,83) serta pengaruh lama perendaman optimal selama 90 menit dengan 

nilai kekuatan tarik 1862,87 N/cm2, kemuluran 68,27%, kekuatan sobek 
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2685,77 N/cm. Hal tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SNI 

Kulit Ular Air Tawar Samak Krome (SNI 06-4586-1998). 

 

2.4 Pewarna alami 

Zat warna alami adalah zat warna (pigmen) yang diperoleh dari 

tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini telah sejak 

dahulu digunakan untuk pewarna makanan dan sampai sekarang umumnya 

penggunaannya dianggap lebih aman daripada zat warna sintetis. Food and 

Drug Administration (FDA) Amerika Serikat menggolongkan zat warna alami 

ke dalam golongan zat warna yang tidak memerlukan sertifikat. 

Pigmen pada tumbuhan menurut tanaka dkk(2008) secara umum trbagi 

menjadi 4 kelas utama yang didasarkan pada sifat yang dimiliki pigmen 

tersebut. Pembagian kelas pigmen lebih jelasnya dapat di lihat pada skema 

pada gambar 2. 

 

Pigmen 

Flavonoid 

Antosianin 

Flafon 

Flavonol 

Betalain 
Betasianin 

Betaxantin 

Karotenoid 
Xantofil 

Karotena 

Klorofil 

Klorofil A 

Klorofil B 

Klorofil C 

Klorofil D 

Gambar 2. skema pembagian pigmen 
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Tabel 1. memberikan ringkasan tentang sifat-sifat umum dari berbagai 

pigmen/pewarna alami. Bila dibandingkan dengan pewarna-pewarna sintetis 

penggunaan pewarna alami mempunyai keterbatasan-keterbatasan, antara lain: 

a) Seringkali memberikan rasa dan flavour khas yang tidak diinginkan. 

b) Konsentrasi pigmen rendah. 

c) Stabilitas pigmen rendah. 

d) Keseragaman warna kurang baik. 

e) Spektrum warna tidak seluas seperti pada pewarna sintetis. 

Tabel 1. Ringkasan Sifat Berbagai Pigmen Alamiah 
Golongan Jumlah Warna Sumber senyawa Larut Kesetabilan 

Antosianin 120 Oranye, merah Tanaman Air 
Peka terhadap 

pH dan panas 

Flafonoid 600 
Tak berwarna, 

kuning 

Sebagian terbesar 

tanaman 
Air 

Agak tahan 

panas 

Betasianin 20 Tak berwarna Tanaman Air Tahan panas 

Tannin 20 
Tak berwarna, 

kuning 
Tanaman Air Tahan panas 

Betalain 70 Kuning, meraah Tanaman Air 
Peka terhadap 

panas 

Kunion 200 
Kuning sampai 

hitam 

Tanaman, 

bakteri, algae 
Air Tahan panas 

Xantofil 20 Kuning Tanaman Air Tahan panas 

Karotenoid 300 
Tak berwarna, 

kuning, merah 

Tanaman kuning, 

merah 
Lem Tahan panas 

Khlorofil 25 Hijau, coklat Tanaman Lem 
Peka terhadap 

panas 

(Koswara, 2009). 

Reda dkk. (2006), menggolongkan zat warna berdasarkan 

pemakaiannya, misalnya zat warna yang langsung dapat mewarnai serat 

disebutnya sebagai zat warna substantif dan zat warna yang memerlukan zat-

zat pembantu supaya dapat mewarnai serat disebut zat reaktif, kemudian 

membagi zat warna menjadi dua bagian menurut warna yang ditimbulkannya, 

yakni zat warna monogenetik apabila memberikan hanya satu warna dan zat 
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warna poligenatik apabila dapat memberikan beberapa warna. Penggolongan 

zat warna yang lebih umum dikenal adalah berdasarkan konstitusi (struktur 

molekul) dan berdasarkan aplikasi (cara pewarnaannya) pada bahan, misalnya 

di dalam pewarnaan bahan tekstil, kulit, kertas dan bahan-bahan lain. 

Tumbuhan pewarna alami dapat diartikan sebagai tumbuhan yang 

secara keseluruhan maupun salah satu bagiannya baik batang, kulit, buah, 

bunga maupun daunnya dapat menghasilkan suatu zat warna tertentu setelah 

melalui proses baik perebusan, penghancuran maupun proses lainnya. Pada 

umumnya zat warna diperoleh dari tumbuhan yang diambil dari hutan atau 

sengaja ditanam, digunakan untuk mewarnai ukiran, patung, makanan, 

anyaman, tenunan serta bahan kerajinan lainnya berasal dari pohon, perdu dan 

liana yang diolah secara tradisional (Waas dkk., 2014). 

Pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang diekstraksi 

dari berbagai pohon yang mengandung zat warna misalnya: Soja memberikan 

warna kuning kecoklatan, Sajang memberikan warna kuning kemerahan, 

tegaran memberikan warna kuning merah, Akasia memberikan warna coklat 

muda. Pewarna alami tidak dapat secara langsung digunakan seperti halnya cat 

sintetis karena tidak dapat berikatan dengan kulit. Jadi harus menggunakan 

bahan pembantu kimia yang lazim disebut mordant atau pengikat saat ini 

jarang sekali zat warna alami digunakan untuk mewarnai kulit (Untari dkk., 

2004). 

Penggunaan zat warna alam untuk kulit sebenarnya sudah dikenal 

sebelum penggunaan zat warna sintetis tetapi dengan munculnya zat warna 
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sintesis pengguanaan zat warna alami menjadi tergeser karena range warna 

kurang luas dan kurang praktis dalam penggunaannya. Zat warna yang pernah 

diguanakan untuk kulit berasal dari buah, daun, kayu dan kulit kayu dikenal 

dengan wood dyes. Zat warna kayu yang pernah terkenal dahulu antara lain 

sebagai berikut : 

1. Logwood (hematin) 

Berasal dari tanaman Hematoxylum campechiamum, yang tumbuh di 

India, Hawai, Yamaika dan Meksiko variasi warna mengarah ke merah tua, 

ungu kemerahan, hitam keunguan . 

2. Fustic ( coba wood) atau kayu Brazil 

Berasal dari tanaman chlorophora tinctoria, yang tumbuh di Brazil 

coba dan Yamaika. Variasi warna mengarah ke kuning, hijau gelap dan 

orange. 

3. Hypernic  

Dihasilkan dari tanaman yang tumbuh di Amerika selatan, Nicaragua, 

dan Peru. Variasi warna mengarah ke kuning, orange dan coklat muda. 

Sumber-sumber zat warna alami dari tumbuhan sangatlah beragam diseluruh 

dunia sehingga tiap-tiap bagian negara memiliki contohnya tersendiri. Di 

Indonesia banyak tumbuhan yang sudah biasa digunakan sebagai zat pewarna 

diantaranya pohon secang (caesalpinia sappan L) dari kayunya dihasilkan 

warna merah, tergeran (maclura cochinesis) dari kayunya dihasilkan warna 

kuning dan hijau gelap, tingi (Ceriops tagal) dari kayunya dihasilkan warna 

coklat tua dan merah tua, nangka (Artocarpus heterophyllus) dari kayunya 
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dihasilkan warna kuning, dan mahoni (Swetenia mahagoni JACQ) dari kayu 

dan kulit kayunya dihasilkan warna coklat dan coklat tua. 

Menurut Koteswara dan Olivanan (1985), zat warna alam yang berasal 

dari kayu hubungannya dekat dengan penyamak nabati dan penetrasinya lebih 

mudah dari bahan penyamak nabati lebih lanjut dikatakan bahwa zat warna 

alam dari kayu dapat memberikan warna dasar pada kulit samak. 

 

2.5 Kulit Buah Naga (Hylocereus Polyrhizus) sebagai Pewarna  

Kulit buah naga selama ini jarang dimanfaatkan dan lebih sering 

menjadi limbah. Padahal, kulit buah naga memiliki kandungan antosianin, 

pektin, dan fiber yang tinggi (Sengkhamparn dkk., 2013). Selain itu kulit buah 

naga juga memiliki kapasitas antioksidan, efek antiproliferatif (Wu dkk., 

2006), sebagai sumber potensi pewarna alami dan thickening agent (Phebe 

dkk., 2009) serta sebagai pelembab dalam produk-produk kosmetik (Stintzing 

dkk., 2002). 

Buah naga termasuk dalam genus Hylocereus yang terdiri dari sekitar 

18 spesies Amerika tropis. Anggota dari genus ini adalah kaktus merambat 

dengan 3 batang bersudut dan biasanya dengan bunga putih yang sangat 

harum yang mekar di malam hari. Buah naga adalah nama umum untuk buah 

yang berasal dari spesies kaktus. Sebagai palawija baru, identitas taksonomi 

buah naga seringkali membingungkan. Klasifikasi spesies kaktus yang dapat 

dimakan didasarkan pada bagaimana keadaan batang, warna kulit buah, dan 

warna daging buah. Berdasarkan keadaan batangnya, kaktus yang dapat 

dimakan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kaktus merambat dan kaktus 
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berkolom. Spesies kaktus merambat yang dapat dimakan terbagi menjadi 2 

genus yang berbeda, yakni Hylocereus dan Selenicereus, sedangkan spesies 

kaktus berkolom terbagi menjadi 3 genus, yakni Cereus, Pachycereus, dan 

Stenocereus (Gunasena dkk., 2007). Nomenklatur dari buah naga 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 

(Gunasena dkk., 2007). 

 

2.6 Antosianin Pada Kulit Buah Naga (Hylocereus Polyrhizus) 

Kulit buah naga yang berwarna merah mengindikasikan banyaknya 

jumlah antosianin pada bagian ini. Antosianin merupakan zat yang berperan 

memberikan warna merah sampai biru yang dapat digunakan sebagai pewarna 

alami untuk pangan dan dapat dijadikan sebagai pewarna alternatif pengganti 

zat pewarna sintetis yang lebih aman bagi kesehatan. Antosianin merupakan 
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kelompok pigmen yang berwarna merah sampai biru yang tersebar luas pada 

tanaman. Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid. Senyawa 

golongan flavonoid termasuk senyawa polar dan dapat diekstraksi dengan 

pelarut yang bersifat polar pula. Beberapa pelarut yang bersifat polar 

diantaranya etanol, air dan etil asetat. Kondisi asam akan mempengaruhi hasil 

ekstraksi. Keadaan yang semakin asam apalagi mendekati pH 1 akan 

menyebabkan semakin banyaknya pigmen antosianin berada dalam bentuk 

kation flavilium atau oksonium yang berwarna dan pengukuran absorbansi 

akan menunjukkan jumlah antosianin yang semakin besar (winarsih, 2007). 

Antosianin adalah kelompok pigmen yang menyebabkan warna kemerah-

merahan, letaknya di dalam cairan sel yang bersifat larut dalam air (Nollet, 

1996). Antosianin merupakan pewarna yang paling banyak tersebar luas 

dalam tumbuhan. Pigmen yang berwarna kuat dan larut dalam air ini adalah 

penyebab hampir semua warna merah jambu, merah marak, merah senduduk, 

ungu, dan biru dalam bunga, daun, dan buah pada tumbuhan tingggi 

(Simanjuntak dkk., 2014). Senyawa antosianin berfungsi sebagai antioksidan 

dan penangkap radikal bebas, sehingga berperan untuk mencegah terjadi 

penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif. Selain itu, antosianin juga 

memiliki kemampuan sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik, mencegah 

gangguan fungsi hati, antihipertensi, dan menurunkan kadar gula darah (Jusuf 

dkk., 2008). 

Keberadaan senyawa antosianin sebagai sumber antioksidan dan 

pewarna alami di dalam kulit buah naga merah cukup menarik untuk dikaji 
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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 diguknakan sebagai bahan 

pewarna kulit dan tidak memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh 

maupun lingkungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Antosianin 

Efek samping konsumsi antosianin belum ditemukan karena belum 

adanya laporan toksisitas atau intolerants antosianin. Regulasi penggunaannya 

sebagai food additive diatur oleh Food and Drugs Administration di US dan 

Uni Eropa sebagai salah satu pewarna dalam golongan Exempt from 

Certification Food Additive Color. Dengan dimasukkannya antosianin dalam 

golongan tersebut, maka penggunaan antosianin tidak mempunyai batas 

maksimum tertentu, selama masih dalam kondisi wajar. 

Meskipun kandungan senyawa antosianin di dalam kulit buah naga 

merah cukup besar, perlakuan pengolahan yang kurang tepat dapat 

mengurangi jumlah kandungan antosianin yang melalui proses Pemanasan 

mengakibatkan kehilangan sejumlah zat gizi terutama yang bersifat labil 
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seperti asam askorbat, antosianin dan betakaroten (Budhiarto, 2003). Selain 

itu, faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin yaitu pH, suhu, cahaya, 

oksigen, dan ion logam (Nollet, 1996) Menurut Dixon dkk. (2007), 

pemarutan, pengeringan dan pemasakan dapat mengurangi jumlah antioksidan 

di dalam bahan.  

 

2.7 Ketahanan Luntur Warna terhadap Pencucian   

Ketahanan lutur warna terhadap pencucian merupakan suatu nilai yang 

menggambarkan ketahanan warana dari hasil pewaranaan bahan terhadap 

pencucian. Nilai ini didapatkan dari suatu metode pengujian pencucian dimana 

contoh uji dicuci pada kondisi suhu, alkalinitas, pemutihan yang sesuai dan 

gosokan sedemikian sehingga berkurangnya warna yang dikehendaki diperoleh 

dalam waktu yang singkat. Gosokan diperoleh dengan lemparan, gesekan dan 

tekanan, bersama dengan digunakannya perbandingan larutan yang rendah dan 

sejumlah kelereng yang sesuai. Perubahan warna pada contoh uji dinilai dengan 

menggunakan grey scale dan penodaan warna pada kain pelapis dinilai dengan 

staining scale (SNI 08-0288-1998). 

 

2.8 Ketahanan  Luntur Warna Terhadap Keringat 

Uji ketahanan luntur warna terhadap keringat merupakan suatu satndar 

pengujian yang digunakan untuk mendapat nilai ketahanan lutur suatu bahan 

terhadap keringat. Pengujian dilakukan dengan pemrosesan bahan uji dengan 

larutan keringat buatan. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan ketahanan 

luntur warna dari berbagai macam dan bentuk bahan berwarna terhadap 
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keringat. Perubahan warna pada contoh uji dinilai dengan menggunakan grey 

scale dan penodaan warna pada kain pelapis dinilai dengan staining scale (SNI 

ISO 105-E04:2010). 

 

2.9 Hipotesis 

Ada pengaruh lama perendaman ekstrak kulit buah naga (Hylocereus 

polyrhizus) terhadap ketahanan cuci dan ketahanan keringat  dalam pewarnaan 

alami  kulit kelinci samak mimosa. 


