
 

1 

 

1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan laporan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam Opus 

Outlook 2019 kontribusi Industri kreatif saat ini terhadap perekonomian nasional 

mencapai 7,44%. Menurut Badan Ekonomi Kreatif Indonesia terdapat 16 sub-

sektor industri kreatif yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah kriya. 

Kriya adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan objek yang memiliki nilai 

seni (Haryono, 2002). Terdapat berbagai macam jenis kriya yang berkembang di 

Indonesia, salah satunya adalah kriya anyaman berbahan dasar aneka serat alam. 

Lontar merupakan  salah satu tanaman yang tumbuh subur di bumi Indonesia, 

khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Hampir seluruh bagian dari pohon 

lontar dapat dimanfaatkan, terutama daun lontar muda yang biasa digunakan 

masyarakat Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur untuk membuat beberapa 

beberapa produk mulai dari topi, peralatan makan, hingga keranjang penyimpanan 

(Tambunan, 2010, p. 29). 

Terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan 

penjualan kerajinan tangan daun lontar, salah satunya adalah PT. Karya Dua 

Anyam atau yang lebih dikenal dengan nama Du’Anyam (Globalsources, 2017). 

Du'Anyam merupakan kewirausahaan sosial yang memproduksi dan 

mendistribusikan kerajinan anyaman untuk memberdayakan dan meningkatkan 

kesehatan ibu-ibu di pedesaan Indonesia. Du'Anyam memulai operasinya di 

Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satu provinsi yang paling tidak 

berkembang dengan menduduki peringkat tertinggi untuk agka kematian ibu dan 

anak serta banyaknya kasus gizi buruk di Indonesia. Tahun 2017 Du’Anyam 

bekerja sama dengan kurang lebih 600 wanita pengayam di 23 desa Kabupaten 

Flores Timur. Setiap produk yang telah selesai dan memenuhi syarat quality 

control akan diproses untuk dikirim ke Jakarta untuk diolah kembali menjadi 

produk yang memiliki nilai jual. Penjualan produk dilakukan dengan menarik 

minat konsumen untuk membeli produk kerajinan tangan Du’Anyam yang penuh 

cerita inspiratif dan nilai ramah lingkungan (Du’Anyam Company Profile, 2017). 



 

2 

 

Survei yang dilakukan WWF (Word Wildlife Fund) Indonesia dan Nielsen 

menunujukan bahwa sebanyak 63% konsumen Indonesia bersedia mengkonsumsi 

produk-produk ramah lingkungan. Munculnya trend green consumer atau gaya 

hidup ramah lingkungan ini mendesak semua industri untuk memiliki sensitivitas 

tinggi terhadap pasar produk ramah lingkungan (Wibowo & SA., 2015). Maka 

dari itu PT. Karya Dua Anyam melalui produk anyaman lontarnya memulai 

penggunaan bahan pewarna alami untuk menjawab kebutuhan pasar. Saat ini 

hanya terdapat dua macam variasi warna alami yakni pewarnaan dengan daun jati 

dan kunyit, sedangkan untuk variasi warna lainnya Du’Anyam masih 

mengandalkan pewarnaan sintetis untuk mendapat variasi warna lebih banyak 

(Du’Anyam Company Profile, 2017). Permasalahan muncul ketika penggunaan 

pewarnaan sintetis ini memiliki dampak bagi brand image Du’Anyam sebagai 

produk ramah lingkungan. Kurangnya pemanfaatan pewarnaan alami ini 

disebabkan belum adanya penelitian lebih lanjut mengenai teknik dan zat warna 

apa saja yang dapat di terapkan untuk pewarnaan daun lontar. 

Berdasarkan penelitian serat alam yang dilakukan oleh Saduk & Niron 

(2018), serat daun lontar dan serat kayu akasia memiliki kandungan selulosa yang 

serupa dengan persentase sebesar 54,27%. Serat kayu akasia dapat diwarnai 

dengan menggunakan campuran dari gambir, daun sirih dan, buah pinang untuk 

menghasilkan warna coklat muda hingga coklat kemerahan dengan bantuan kapur 

sirih sebagai mordan. Tanpa adanya zat pembantu atau mordan seperti kapur sirih 

(CaCO3) zat warna tidak mampu mewarnai serat kayu (Bogoriani, 2010). Meski 

daun lontar memiliki kandungan selulosa yang serupa dengan serat kayu akasia, 

namun belum ada penelitian yang menyatakan bahwa teknik mordanting berhasil 

diaplikasikan pada daun lontar. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai teknik mordanting untuk 

diaplikasikan pada anyaman daun lontar. 

1.2 Pendekatan Metodologis 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode desain riset itterative. 

Dalam metode ini terdapat empat tahap berbeda yang biasa dilewati sebelum 
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mengulangi siklus untuk mendapat data dan hasil akhir yang optimal (Milton & 

Rodgers, 2013).  

Proses metode perancangan menggunakan sistem itterative cycles dimana 

akan terjadi proses pengulangan untuk mencapai hasil akhir yang paling optimal. 

Proses awal perancangan adalah dimulai dengan mencari data primer dan 

sekunder dari potensi dan masalah yang terjadi serta mencari fakta pendukung 

masalah yang bisa  didapat dengan observasi, wawancara, serta studi literatur. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang ingin diketengahkan 

dalam penelitian ini yakni: 

1. Keterbatasan pengetahuan akan eksplorasi bahan pewarna alam untuk 

pewarnaan alami daun lontar; 

2. Warna dari pewarna alami yang cenderung kurang mengikat pada daun lontar; 

3. Kurangnya penerapan warna baru pada koleksi produk anyaman daun lontar. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian yang akan dibahas dalam karya tulis ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ekstraksi zat warna alami dari beberapa bagian tumbuhan (daun, batang, kulit 

buah); 

2. Penerapan teknik mordanting pada daun lontar serta uji ketahanan warna; 

3. Penerapan warna  pada produk anyaman daun lontar. 

1.5 Rumusan Masalah 

Bagaimana agar pewarnaan alami dengan teknik mordanting dapat berhasil 

diaplikasikan pada daun lontar sehingga menghasilkan kestabilan warna pada  

bahan anyaman daun lontar?  

1.6 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi hasil dari 

pewarnaan alami dengan teknik mordanting yang diaplikasikan pada daun lontar 
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dapat berhasil sehingga menghasilkan kestabilan warna pada bahan anyaman daun 

lontar. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau pedoman dalam proses 

pewarnaan daun lontar dengan pewarna alami sehingga mampu meningkatkan 

jumlah variasi warna-warna alami pada produk anyaman daun lontar dan dapat 

memberikan beragam pilihan pada konsumen. Selain itu peneltian ini bermanfaat 

dalam membantu mempromosikan budaya anyaman daun lontar warga NTT. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, pendekatan metodologis, identifikasi 

masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan kerangka kerja 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini membahas mengenai teori dasar yang mendukung proses penelitian. 

Teori-teori ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan metode 

penelitan serta alat melakukan analisis pada BAB V. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan, penentuan sumber data 

penelitian, serta instrumen analisis yang dipakai pada BAB V 

BAB IV  DATA LAPANGAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas mengenai data dan temuan lapangan yang diperoleh sebagai 

data analisis pada BAB V. Bab ini juga akan membahas mengenai hasil analisis 

dari data dan temuan lapangan pada BAB IV serta data terori pada BAB II. Pada 
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bab ini akan menghasilkan analisis dan hasil penelitian sebagai jawaban rumusan 

masalah yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi hasil kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan serta pada bab 

ini akan menghasilkan beberapa saran untuk perusahaan dan untuk penelitian 

selanjutnya.  
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1.9 Kerangka Kerja Penelitian 

 

Gambar 1.1 Kerangka Kerja Penelitian 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019)  
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