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WARNA-WARNA ALAMI 

 

Teman-teman, pernahkah kalian menggambar di kertas, 

di tembok, di kain dengan cat yang berwarna-warni? 

Setiap bahan yang akan diwarna tentu berbeda jenis 

cat-nya. Cat untuk mewarna di kertas, sudah pasti 

berbeda untuk mengecat pagar besi misalnya. Atau cat 

untuk mobil tidak sama dengan cat yang digunakan 

untuk kain. Nah, sebenarnya apa sih cat itu? Bagaimana 

membuatnya? Kenapa bisa menghasilkan warna-warni 

yang indah? Kita bahas satu-satu yuk.... 

 

ZAT PEMBENTUK CAT 

Jika dilihat dari zat pembentuknya, cat terdiri atas 2 

macam, yaitu zat pewarna dan zat pembawa. Zat 

pewarna biasanya berbentuk serbuk halus. Sedangkan 

zat pembawa biasanya berbentuk cair, jika dilapiskan 

pada sebuah benda, maka akan cepat mengering. Maka 

untuk mendapatkan warna-warna yang kita inginkan, 

kedua zat ini harus dicampur dulu. Barulah kita 

dapatkan warna yang indah, yang melekat pada 

permukaan benda yang kita lapisi dengan cat. Baik itu 

kertas, besi, kayu, kain, dan lain sebagainya. 

 

Di pabrik cat yang modern, partikel zat pembawa dan 

zat pewarna dicampur bersama-sama di mesin yang 



dinamakan penggiling. Penggiling ini terdiri dari atas 

logam-logam berat dan bola keramik yang akan 

berputar untuk mengaduk cat tersebut. Kadangkala 

ada mesin khusus yang mengaduk pasir ke dalam cat 

dengan kecepatan tinggi untuk mencampurnya. 

 

KEGUNAAN CAT 

Mengapa kita membuat warna-warni ruangan kita? 

Atau mengapa disekeliling kita banyak benda yang 

warnanya tidak sama satu dengan yang lainnya? Warna 

rumah atau pagar tetangga kita mungkin tidak sama 

dengan rumah punya kita. Memang semuanya berwarna-

warni, semuanya berbeda, tetapi satu yang bisa kita 

samakan alasan adalah: untuk memperindah penampilan 

luar benda-benda tersebut dan melindunginya dari 

cuaca dan polusi udara. Betul demikian, bukan?  

 

Jadi, mengapa kita harus melapisi benda-benda 

tersebut? Supaya lebih terlihat cantik, menarik, dan 

matapun melihatnya lebih indah. Tapi, harus diingat, 

bahwa jenis cat berbeda untuk masing-masing benda 

seperti yang telah kita singgung sedikit diatas.  

 

Sekarang ini zat pewarna dan zat pembawa pada cat 

dibuat dengan bahan tiruan (sintetis). Jenis warnanya 

bermacam-macam dan dapat digunakan untuk 



bermacam-macam tujuan pula. Cat yang digunakan 

untuk pengecatan di luar ruangan perlu diolah dengan 

sungguh-sungguh. Pada cat jenis ini terdapat banyak 

minyak khusus yang membuat cat tersebut lama 

mongering tetapi akan menghasilkan cat yang kuat dan 

berkilat. Beberapa cat yang digunakan dalam ruangan, 

seperti cat tembok, ataupun cat langit-langit, tidak 

mengandung minyak sama sekali. Sebaliknya, zat 

pembawanya banyak mengandung air. Ada pula cat 

khusus. Ada yang digunakan untuk melapis logam, ada 

pula yang digunakan untuk mencegah panas dan jamur.  

 

SEJARAH CAT 

Sejak 30.000 SM orang-orang di Perancis dan Spanyol 

sudah menggambar dengan cat di gua-gua. Zat pewarna 

yang pertama terbuat dari tanah liat, batu-batuan, dan 

bijih logam. Zat pembawa yang yang pertama terbuat 

dari lemak binatang, kemudian digunakan getah Arab, 

agar-agar, putih telur, dan lilin lebah. Pada abad 

Pertengahan orang menciptakan zat pembawa yang 

baru dari tumbuh-tumbuhan dan mineral yang dibakar.  

 

Bangsa Mesir membuat zat pewarna dengan 

menghaluskan mineral:  

Azurit untuk warna biru 

Malasit untuk warna hijau 



Cinabar untuk warna merah terang. 

 

Bangsa Yunani membuat verdigris (sebuah campuran 

warna antara biru dan hijau) dari tembaga yang 

dipisahkan oleh cuka. Mereka mengambil warna ungu 

dari siput laut. 

 

Pada Abad Pertengahan warna biru laut diambil dari 

mineral lapis lazuli. Warna merah dibuat dari akar 

pohon Madder dan warna lain diambil dari buah berry 

dan bunga. 

 

Pada tahun 1828 dibuat warna biru laut sintetik yang 

dibuat dari soda, tanah liat cina, batu bara dan 

belerang. 

 

Pada tahun 1858-an ter batu bara dipergunakan 

sebagai bahan celup. 

 

Teman-teman, jangan sedih dulu kalau bahan-bahan 

untuk warna di negara-negara tersebut tidak ada di 

Indonesia, atau kita susah untuk mendapatkannya. 

Tapi, kita harus bangga, negara kita yang kaya raya 

akan keanekaragaman hayati ini ternyata mempunyai 

banyak sekali bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai 

warna yang sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang 



kita. Diantaranya getah pisang, pandan suji atau 

pandan betawi, kayu secang, buah duwet / juwet, dan 

lain-lain. 

 

WARNA-WARNA ALAMI 

Bagi teman-teman di pedesaan khususnya, pernahkah 

kalian dimarahi ibu kalian gara-gara baju untuk main 

kalian belepotan, kena tetesan getah pisang? Karena 

ibu kalian pasti susah untuk menghilangkan, dicuci 

dengan detergent, dengan pemutih sekalipun. Mengapa 

bisa begitu? Nah, ini membuktikan bahwa ternyata 

dari getah pisang terdapat zat pewarna dan zat 

pembawa sekaligus, yang menghasilkan warna coklat. 

Untuk menghasilkan warna-warna yang lain, masih 

banyak Sumber Daya Alam di Indonesia yang dapat 

digunakan sebagai bahan warna yang alami, aman bagi 

lingkungan dan kesehatan, tidak menimbulkan 

pencemaran, ketahanan melekat pada bahan yang 

diwarna, kuat.  Bahan-bahan alam yang dapat digunakan 

sebagai warna adalah sebagai berikut: 

 

 

1. GETAH PISANG NAN COKLAT 

Siapa sih yang belum pernah makan pisang? Yup, buah 

pisang memang banyak jenis dan namanya. Ada pisang 

Ambon, pisang Raja, pisang Gajih, dan lain sebagainya. 



Kalau teman-teman pernah makan pisang, apakah 

pernah juga lihat dan tau tanaman pisang? Seperti 

apakah bentuk tanamannya?  

 

Tanaman pisang (Musa balbisiana Collaber) berbatang 

semu (nampak di atas tanah) tinggi dapat mencapai ± 3 

m. Di atas batang semu tersebut terdapat banyak daun 

yang menggerombol dengan pelepah daun 1 - 2 m. Daun-

daun ini mudah robek. Perbungaannya keluar dari ujung 

batang, dekat daun berbentuk tandan, warna bunga 

putih. Buah juga berbentuk tandan setelah masak 

berwarna kuning. 

Tanaman Pisang terdapat di seluruh Indonesia, 

terutama di pinggir-pinggir hutan, tepi jurang sekitar 

Jember (Jawa Timur). Tanaman ini tumbuh di dataran 

rendah sampai ketinggian ± 2200 m dpl. Tanaman 

pisang menyukai daerah yang panas, subur atau sedikit 

berbatu, dekat pembuangan sampah. 

 

Sedikit telah diungkapkan diatas, bahwa pada batang 

tanaman pisang mengandung getah yang sifatnya 

sebagai zat pembawa dan zat pewarna sekaligus, yang 

menghasilkan warna coklat. Dari berbagai jenis pisang, 

akan menghasilkan warna coklat yang berbeda. Dari 

beberapa jenis getah pisang yang sudah pernah dicoba 

untuk mewarna, ternyata getah jenis Pisang Gajih / 



Pisang Kepok yang paling bagus menghasilkan warna 

coklat. Pada kain yang diwarna, coklat dari getah ini 

terlihat matang, mengkilat, merekat kuat pada kain, 

ketahanan di kain lama pudarnya. 

 

Cara Membuat Warna Dari Getah Pisang 

Agar mendapatkan cat dengan warna yang kuat dan 

matang, dibutuhkan batang anakan tanaman pisang. 

Caranya: Diantara segerombolan tanaman pisang yang 

hidup di kebun, carilah diantaranya anakan batang 

pisang yang diameternya kira-kira 10cm. Potonglah 

batang anakan ini dengan posisi miring supaya getah 

yang keluar banyak. Getah yang keluar ini langsung 

ditampung dalam wadah, bisa berupa kaleng, baskom 

atau timba. Biarkan hingga tetesan getah ini mengalir 

hingga betul-betul habis. Sesudah getah tertampung 

dalam wadah dengan cukup baik, alangkah baiknya 

getah ini langsung digunakan untuk mewarna. Maka, 

sebelum menampung getah tadi, media yang akan 

dipakai untuk mewarna sudah dipersiapkan lebih dulu.  

Alasan mengapa getah ini begitu ditampung langsung 

dipakai? Dengan getah yang baru ini, masih memiliki 

zat perekat yang kuat dan warna yang tajam. Zat 

perekat dan warna yang tajam ini akan menurun jika 

getah telah disimpan hingga bermalam. Memang masih 

bisa digunakan, tetapi hasil yang didapat kurang bagus. 



Benda-benda atau media yang dapat dipakai untuk 

membuat ketrampilan dengan warna dari getah pisang 

ini, antara lain: kain, bambu, pelepah palm, karung goni, 

kertas, kayu, dan lain-lain. Atau kita bisa 

bereksperimen atau mencoba-coba dengan memakai 

bahan-bahan yang kira-kira cocok dengan pewarnaan 

dari getah pisang. 

 

Beberapa contoh cara membuat dan mengaplikasikan 

pemakaian dengan pewarnaan dari getah pisang.  

1. Siapkan media yang akan digunakan untuk 

mewarna. 

2. Buatlah mal berupa gambar, tulisan, lukisan, atau 

menurut selera kalian, menggunakan pencil, 

diatas bahan yang akan diwarna menggunakan 

bahan warna alami. 

3. Sesudah mal (gambar) jadi dan terbentuk pada 

bahan yang akan diwarna, taruhlah pada tempat 

yang datar, di meja misalnya, supaya waktu 

mengerjakan kita tidak mengalami kesulitan. 

4. Setelah tempat dan bahan yang akan diwarna 

semuanya siap, barulah kita mencari tanaman 

pisang anakan yang getahnya kita manfaatkan 

sebagai warna (coklat) alami.  

 

 



Catatan: 

Getah Pisang ini harus segera kita pakai jika 

menginginkan warna yang kuat dan lekat pada media 

yang diwarna. Jika menunggu waktunya sampai besok, 

atau bermalam misalnya, daya melekatnya kurang kuat 

dan warnanyapun kurang tajam. 

 

Cara mendapatkan getah pisang yang banyak, supaya 

kita dapat mewarna lebih banyak pula.  

1. Carilah tanaman pisang yang mempunyai anakan  

bergerombol, ini bertujuan: selain untuk 

menjarangkan anakan yang tumbuh, tanamanpun 

lebih efektif tumbuhnya, karena zat hara yang 

tersedia dapat terbagi rata pada masing-masing 

tanaman. Tanaman yang diambil dengan kriteria 

tingginya antara 1 – 1,5 mtr, dengan diameter 10 

– 15 cm. Dengan tanaman seukuran ini, 

merupakan tanaman yang optimal untuk bisa 

didapatkan getah yang banyak.  

2. Potonglah batang ini mendekati pangkal tanaman, 

dengan diiris menyilang, menyerong, supaya 

mendapatkan penampang yang luas, sehingga air  

didalam batang tanaman dapat keluar semua. 

3. Begitu air keluar, langsung tampung dalam 

sebuah wadah, supaya mengumpul semua. 



4. Air getah yang terkumpul ini, siap untuk 

digunakan, mulailah mewarna.  

 

 

2. SANG SECANG MERAH 

Tahukah teman-teman tanaman Secang? Atau di 

tempat lain bisa beda istilahnya, seperti: Secang 

(Sunda), Soga Jawa (Jawa), Kayu Secang (Jawa 

Tengah), Kayu Secang (Madura), Sapang (Makasar), 

Sapang (Bugis), Sapang (Sasak), Sapang (Gayo), Lacang 

(Minangkabau). 

 

Tumbuhan Secang (Caesalpina sappan Linn) ini berupa 

pohon kecil dengan tinggi 5 - 10 m. Permukaan 

batangnya kasar, berduri tersebar. Daun majemuk 

menyirip, setiap sirip mempunyai 10 - 20 pasang anak 

daun yang berhadapan mempunyai daun penumpu. 

Bunganya tersusun tandan, bunga berwarna kuning 

terang, tidak terbatas. Buahnya polong, seperti koro 

warna hitam, berisi 3 - 4 biji. 

 

Asal usul daerah asli Kayu Secang belum diketahui. 

Namun ada yang menganggap berasal dari daerah 

bagian tengah dan selatan India, kemudian ke Burma, 

Thailand, Indo-Cina dan Cina Selatan hingga ke 

Semenanjung Malaysia. Tumbuhan ini telah 



dibudidayakan dan telah dapat tumbuh secara alami di 

banyak tempat di Malesia (Indonesia, Filipina, Papua 

New Guinea) dan juga di India, Sri Lanka, Taiwan, 

Kepulauan Solomon, dan Hawaii. Banyak tumbuh di 

pekarangan, tegalan atau perkebunan daerah Jawa, 

juga dijumpai di pegunungan berbatu pada daerah yang 

tidak terlalu dingin di Sulawesi Selatan. 

 

Di tempat asal hidup alaminya, sebagian besar pohon 

Kayu Secang tumbuh pada tempat-tempat yang 

berbukit dengan tipe tanah seperti liat dan berbatu-

batu, pada daerah dengan ketinggian tempat rendah 

dan sedang. Di Semenanjung Malaysia, pohon ini 

tumbuh dengan sangat baik pada tepi-tepi sungai yang 

berpasir. Pohon ini tidak toleran pada tanah-tanah 

yang terlalu basah. Pohon Kayu Secang tumbuh pada 

lokasi-lokasi yang memiliki kisaran curah hujan tahunan 

700 - 4300 mm, rata-rata suhu udara tahunan adalah 

24 - 27,5 °C, dan dengan kisaran pH tanah adalah 5 - 

7,5. Tumbuhan ini banyak dijumpai pada dataran 

rendah hingga ketinggian 1700 m dpl. 

 

Kayu Secang dapat diperbanyak menggunakan biji. 

Perkecambahanya bisa berlangsung dengan mudah, 

apalagi dengan jalan dengan membungkus biji ke dalam 

kain katun dan mencelupkannya ke dalam air mendidih 



selama 5 detik. Dengan teknik tersebut, 

perkecambahan dapat tercapai hingga 90%. Biasanya 

tumbuhan ini ditanam di bawah naungan di sekitar tepi 

hutan. Hingga akhir abad ke 19, Kayu Secang telah 

dimanfaatkan sebagai sumber pewarna merah utama. 

Pepagan secang dan akar Soga Jawa dipergunakan 

sebagai bahan pewarna untuk campuran warna soga. 

Namun saat ini, pemanfaatannya sebagai bahan 

pewarna hanya berlangsung untuk skala kecil. Di 

Indonesia, kayu Secang dimanfaatkan sebagai pewarna 

Merah Minuman. Di Filipina, Indonesia dan India, kayu 

Secang dimanfaatkan sebagai sumber obat. Biji 

tumbuhan ini berfungsi sebagai bahan sedatif, kayu 

dan batangnya dapat mengobati TBC, diare, dan 

disentri. sedangkan daun-daunnya dapat dimanfaatkan 

untuk mempercepat pematangan buah pepaya dan 

mangga, bisa juga untuk menyuburkan lahan-lahan 

pertanian. Tanaman ini memiliki daya adaptasi 

terhadap lingkungan yang tinggi sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai tanaman penghijauan. Sedangkan 

di Sulawesi Selatan, Jawa dan Madura serutan kayu 

secang dibuat minuman seperti teh yang berkhasiat 

menguatkan lambung.  

 

 

 



Cara Membuat Warna Dari Secang 

Sekarang kita mencoba membuat warna merah yang 

cantik ini dengan menggunakan Secang: 

 

1. Untuk mendapatkan warna, atau untuk minuman 

sekalipun, bagian tanaman ini yang dimanfaatkan 

adalah batangnya.  

 

Di kota Surakarta dan Jogja, resep minuman dari 
Secang ini masih 
banyak dijual dalam 
bentuk potongan kayu 
dan rempah-rempah. 
Jika teman-teman 
ingin tau bahannya 
seperti apa, bisa 
mendapatkan di toko-
toko kelontong. Nah, 
untuk membuat warna 
merah inipun yang kita 
manfaatkan adalah 
kayu dari batang 
tanaman Secang ini. 
 

2. Timbang kayu dari batang Secang tersebut 

hingga 200gr. Untuk mendapatkan warna yang 



kental dan pekat, kayu – kayu tersebut lebih 

baik diserut setipis mungkin supaya ekstrak 

yang didapatpun lebih bagus.  

 

3. Serutan kayu Secang ini, taruh dalam wadah 

berupa panci sekaligus untuk merebusnya. 

Tambahkan air 1 liter ke dalam panci tersebut. 

 

4. Rebus hingga mendidih, hingga airnya tinggal 

separonya (0,5 liter). 

 

5. Dinginkan. Setelah dingin betul, taruh cairan 

warna ini dalam botol kaca. Berbeda dengan 

Getah Pisang, warna merah Secang ini, dapat 

disimpan. Semakin lama semakin warnanya pekat, 

semakin bagus untuk mewarna. 

 

6. Jika menginginkan lebih melekat pada media 

yang diwarna, tambahkan sedikit Getah Pisang, 

aduk hingga rata. 

 

7. Warna Alami Merah dari Secang siap digunakan.  

 



3. DAUN SUJI HIJAU 

Teman-teman sudah pernah makan 

bikang, kue kukus, atau makanan 

lain yang berwarna hijau? Cobalah 

tanya pada Nenek kalian yang pasti 

pernah mengalami memakai warna 

dari Suji ini, sebelum warna buatan 

dalam botol banyak dijual di pasar. 

Teman-teman tau nggak 

sesungguhnya Suji ini? Kita kenalan 

dari tanamannya dulu yuk.... 

Tanaman  Suji ini (Dracaena 
angustifolia Roxb) atau punya nama 

lain Pandan Betawi, tanamannya  

berbentuk perdu tegak atau pohon 

kecil dengan tinggi lebih dari 6 - 8 

m, sering bercabang banyak; daun 

memita - melanset, menyempit di 

bawah dasar pelepah, sangat 

meruncing; Pembungaannnya malai, 

bercabang, panjang lebih dari 75 

cm; bunga kekuning - kuningan 

hingga putih. Buah membulat 

dengan 3 cuping, berdiameter 1,5 - 

2,5 cm, jingga terang, 1 - 3 biji. 

 



Tanaman ini tumbuh tersebar dari India, Birma 

(Myanmar), Indo-Cina, Cina bagian selatan, Thailand, 

Jawa, Filipina, Sulawesi, Maluku, New Guinea dan 

Australia bagian utara. Tanaman ini bisa hidup dan 

tumbuh subur hingga ketinggian 1000 m dpl, dan 

menyukai daerah pegunungan atau dekat aliran air 

(sumur, sungai kecil). Atau biasanya bagi sebagian 

penduduk ditanam di pekarangan rumah dengan 

potongan rimpangnya atau ditanam sebagai pagar 

hidup, namun belum ditanam dalam skala besar atau 

perkebunan. 

 

Pemanfaatan tanaman ini sangatlah beragam. Di 

Maluku, ekstrak dari akarnya digunakan untuk 

mengatasi gonorhoe, daunnya digunakan sebagai obat 

luar untuk mengatasi beri-beri dan getah daun 

digunakan untuk menebalkan rambut. Pucuk yang 

direbus dari tanaman Dracaena angustifolia dimakan 

sebagai sayuran. Tanaman ini terkenal sebagai tanaman 

hias dan sebagai tanaman pagar. Daunnya juga 

digunakan untuk mewarnai minyak sayur dan 

menghijaukan makanan serta getah daunnya digunakan 

sebagai zat warna untuk mengecat.  

 

Nah, ternyata demikian banyak manfaat yang bisa 

diambil dari tanaman Suji ini ya? Dari manfaat yang 



terakhir, yaitu untuk warna dan mengecat, yuk kita 

bahas cara membuatnya yuk.... 

 

Cara Membuat Warna Dari Suji 

4. Ambil daun Suji berikut dengan batangnya kira-

kira hingga 5 pohon. 

5. Cuci hingga  bersih, sekiranya kotoran-kotoran 

yang menempel diketiak daun tidak ada lagi. 

6. Tumbuk daun beserta batangnya ini hingga 

halus, hingga keluar airnya. Jika susah keluar 

airnya, tambahi 1 gelas untuk mendapatkan air 

yang lebih banyak.  

7. Saring tumbukan ini dalam wadah, ambil airnya. 

8. Selanjutnya pewarna hijau alami dari Suji siap 

digunakan. 

 

Catatan: 

Pewarna Suji ini dapat juga dipakai keesokan harinya 

dengan cara merendam tumbukan daun dan batang 

Suji. Jadi, sesudah ditumbuk halus, diamkan hingga 

satu malam. Keesokan harinya, saring tumbukan ini, 

ambil airnya dan pewarna hijau alami dari Suji siap 

untuk digunakan. 

 

 

 



4. KUNYIT, KUNING YANG CANTIK 

Teman-teman, pernahkah kalian membantu orang tua di 

dapur? Pernahkah kalian memakai bahan rempah-

rempah yang warnanya kuning, jika mengenai di tangan, 

hingga susah hilangnya? Kadang hingga dua hari warna 

kuning di tangan kita belum juga hilang. Sebenarnya 

rempah-rempah yang mana sih warnanya bisa lengket 

begini? Kita cari tau yuk...... 

 

Aah....ternyata 

biang warna 

kuning ini adalah 

kunyit. Kunyit 

dalam bahasa 

lokal (daerah) 

mempunyai 

berbagai 

sebutan. Seperti 

kunyir (Sunda), 

kunir (Jawa), temo koneng (Madura), kunyit 

(Sumatera), kunik (Batak), kunit (Banjar), cahang 

(Dayak), kunyi (Makasar), kuni (Mandar), unin (Ambon), 

garaci (Ternate) , rame (Papua), jaw (Papua).  

 

Bagaimana sih kehidupan si kunyit ini? Kunyit ini 

merupakan tanaman berupa herba yang tingginya dapat 



mencapai ± 1 m. Batang semu, tegak, di dalam tanah 

membentuk banyak rimpang. Daun tunggal berbentuk 

lanset memanjang, ujung dan pangkal daun runcing. 

Bunga majemuk bersisik kecil/halus. Warna kuning dan 

sebelah dalam/kelopak berwarna ungu, tangkai bunga 

mencapai ± 40 cm. Tanaman kunyit ini mudah tumbuh 

dan penyebarannya sangat merata, hampir terdapat di 

seluruh Indonesia. Karena tanaman ini dapat tumbuh di 

dataran rendah sampai di pegunungan dengan 

ketinggian ± 700 m dpl. Umumnya tumbuh subur dekat 

air/aliran air/sungai kecil. 

 

Kunyit sering disebut 

orang "the queen of 

jamu", karena banyak 

kegunaannya dan 

gampang 

memperbanyak 

tanamannya, sehingga 

banyak ditanam di 

pekarangan rumah penduduk di 

pedesaan untuk keperluan sehari-hari/masak dan 

sebagainya. Di daerah Jawa Tengah terdapat 

perkebunan kunyit skala sedang sampai besar untuk 

dipasok/dikirim ke pabrik jamu (daerah Semarang).  

 



Mirip dengan namanya, rimpang kunyit memberikan 

warna kuning, dan dimanfaatkan untuk berbagai 

pewarnaan alami bagi penduduk. Mulai dari ujung Barat 

hingga ujung Timur Indonesia. Namun, kunyit ini bisa 

memberikan warna lain jika dicampur dengan bahan 

alam yang lain, seperti bila dicampur dengan buah jarak 

dan jeruk akan memberikan warna hijau tua. Warna 

hijau muda muncul apabila kunyit dicampur dengan 

tom/tarum.  

 

Supaya lebih jelas, baiknya kita pelajari cara membuat 

warna alami dari kunyit ini yuk.... 

 

Cara Membuat Warna Kuning Kunyit 

1. Ambil kira-kira 1 genggam rimpang kunyit, atau 

kalau ditimbang 2 ons. 

2. Cuci hingga bersih rimpang kunyit ini, lalu 

tiriskan. 

3. Kunyit ini sebenarnya lebih baik diparut, untuk 

mendapatkan air dari perasannya betul-betul 

murni dan jika untuk mewarna hasilnyapun bagus. 

Tapi, jika susah memarutnya, kunyit bisa diambil 

ekstraknya dengan memakai juicer atau bisa juga 

dengan blender, sayangnya jika memakai blender, 

kita harus menambahkan air. Akhirnya air dari 



kunyit tidak asli lagi, jika untuk mewarna kurang 

begitu bagus dan kurang pekat. 

 

4. Sesudah diparut, dijuicer ataupun diblender, 

peras ekstrak ini untuk mendapatkan air yang 

yang berwarna kuning cerah dan pekat. 

5. Air perasan kunyit siap digunakan untuk 

mewarna dengan warna-warna kuning cerah. 

 

 

5. SI MANIS KULIT MANGGIS 

”Hitam-hitam kulit manggis, biar hitam tapi manis” 
Teman-teman pernah mendengar pepatah diatas kan? 

Kalimat pepatah yang menggambarkan orang hitam 

kulitnya, namun manis wajahnya. 

 

Nah, teman-teman pernah makan manggis kan? 

Bagaimana rasanya? Manis bukan? Kalau sudah 

merasakan enak manisnya,  eit...., jangan terburu-buru 

membuang kulitnya. Kulit buah manggis yang warnanya 

hitam itu, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai pewarna 

alami lho....?? Nggak percaya? Yuk, kita bahas lebih 

lanjut. 

  



Proses pembuatan warna alami dari kulit Manggis 

(Garcinia mangostana) ini sangatlah sederhana, 

caranya: 

1. Kulit-kulit manggis yang terkumpul, dikeringkan 

dengan panas matahari hingga kering betul. 

Untuk menjadi kering, mungkin dibutuhkan 

waktu tidak hanya satu hari saja, tetapi 

beberapa hari apalagi jika cuaca mendung. 

2. Sesudah yakin bahwa kulit manggis ini betul-

betul kering, kulit manggis ini ditumbuk hingga 

halus, seperti bubuk atau tepung. 

3. Nah, keuntungannya, jika dalam keadaan kering 

begini dan berupa bubuk atau tepung, kita bisa 

memakainya dalam waktu yang cukup lama dan 

sesuai kebutuhan kita menggunakannya. Asalkan, 

keadaan bubuk kulit manggis ini tetap terjaga 

keringnya dan disimpan dalam ruang yang 

hangat, hindarkan tempat yang lembab. 

4. Jika sudah siap bubuk kulit manggisnya, ambil 

satu atau dua sendok makan, taruh dalam wadah 

atau gelas. 

5. Tambahkan sedikit air hangat, tetapi akan lebih 

bagus lagi jika cairan untuk mengencerkan bubuk 

kulit manggis ini adalah getah dari pisang. Jadi, 

selain akan didapatkan warna coklat yang bagus, 

juga warna ini akan melekat sempurna. 



 

Sekarang coba teman-teman perhatikan warna-warni 

pada batik dari berbagai daerah. Ternyata banyak 

diantaranya, warna-warna coklat pada batik tulis yang 

beredar di pasaran itu adalah menggunakan kulit 

manggis ini. Wah! Cantik sekali bukan? Dan warnanya 

juga awet, karena pewarna ini melekat kuat pada kain.  

 

Supaya lebih lega dengan melihat hasil dengan 

menggunakan warna alami dari kulit manggis, teman-

teman mau mencobanya kan? 

Memang ada cara lain untuk mendapatkan warna alami 

dari kulit manggis ini selain langkah-langkah tersebut 

diatas. Jika dirasa cara tersebut terlalu lama proses 

membuatnya, dan tidak bisa digunakan saat itu juga.  

 

Tidak beda pembuatan warna alami ini dengan bahan 

alami yang lainnya. Langkah-langkahnya: 

1. Dari kulit-kulit manggis yang terkumpul, dalam 

keadaan basah ini, langsung ditumbuk. 

2. Karena kulit manggis ini jika sesudah diambil 

dalamnya, dengan kulit yang masih banyak 

mengandung air, jika ditumbuk akan banyak 

menghasilkan air. 

3. Air yang keluar dari tumbukan kulit manggis ini, 

tampung dalam wadah. 



4. Pewarna alami coklat dari kulit manggis siap 

untuk digunakan. 

 

Catatan: 

Jika menginginkan warna yang lebih kuat dan pekat, 

cairan kulit manggis ini dapat dicampur atau ditambahi 

dengan getah pisang. Selain warna yang dihasilkan 

sama-sama berwarna coklat, tetapi coklat dengan 

kepekatan yang berbeda. Maka, untuk saling 

menguatkan, dua warna alami dari sumber yang 

berbeda ini dicampur dan akan didapatkan warna yang 

memukau.  

 

6. MEMERAHNYA PINANG 

Di zaman kakek buyut atau kakek moyang kita dulu, 

sudah lazim bagi sebagian orang untuk menjaga 

kuatnya gigi, mereka memakan sirih dengan 

seperangkat teman-

temannya, yaitu: daun 

sirih, kapur, gambir (jawa) 

atau buah pinang. Yang 

terakhir inilah, membuat 

yang makan sirih ludahnya 

jadi berwarna merah. 

Apalagi, pungkasnya 

makan sirih adalah 



menyumpalkan gulungan tembakau sebesar telur ayam 

ke dalam mulut. Ditambah lagi, sekali-kali mereka 

meludah ke lantai, cuuihhh........ nah, merahlah tanah 

atau lantai yang terkena air ludah ini. Iihh...., 

menjijikkan memang. Tapi, warna merah inilah yang 

menjadikan mereka tidak butuh lagi pemerah bibir 

atau lipstik yang sekarang banyak dipakai kaum ibu. 

 

Nah, temen-teman.... dari pengantar diatas, sudah 

cukup tau kan arah maksudnya? Yup, tidak salah lagi, 

kita akan membahas pinang ini. Kita mulai dari 

pohonnya dulu ya?? 

 

Pohon Pinang 

ini dapat 

tumbuh dan 

tingginya 

dapat 

mencapai 

hingga 25 m. 

Batangnya 

berkayu 

tegak, 

diameter + 

15 cm.  



Daunnya majemuk berupa roset batang, ujung robek, 

dan bergerigi. Bunga majemuk bentuk bulir terdapat di 

ketiak daun, bunga betina dan bunga jantan tersusun 

dalam 2 baris. Buah buni bentuk bulat telur warna 

merah jingga, berbiji satu warna kuning kecoklatan. 

 

Pohon Pinang ini terdapat merata di seluruh Indonesia 

antara lain di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 

Maluku dan Sulawesi. Tumbuh bagus/subur di daerah 

pantai sampai pada ketinggian 700 m dpl. 

 

Pohon ini umumnya ditanam 

di pekarangan pedesaan. 

Perkebunan pinang dengan 

skala besar terdapat di 

Sumatera Barat. Budidaya 

ini untuk diambil buahnya, 

daunnya untuk saung / atap 

rumah sederhana di 

pedesaan serta pohonnya 

dipakai untuk perlombaan 

panjat pinang setiap tujuh 

belas Agustus. Buah pinang 

biasa dipakai untuk 

campuran soga gambir serta menghasilkan warna 

coklat tua cerah hingga kemerahan. 



 

Bagi teman-teman yang 

akan memanfaatkan 

warna alami dari buah 

pinang ini, cukup mudah. 

Apalagi teman-teman 

yang cukup susah untuk 

mendapatkan buah 

pinang segar, karena 

didaerah setempat 

tidak ada pohon pinang 

yang dihasilkan. Buah 

pinang yang siap untuk 

dimanfaatkan bisa 

teman-teman cari di toko-toko kelontong, sudah 

berbentuk kotak-kotak, padat. Pinang ini, karena 

bentuk yang dipasarkan sangat keras, ada caranya 

untuk meramunya jadi pewarna cair yang siap 

digunakan untuk mewarnai hasil karya kalian: 

1. Sebagai percobaan, cukup 1 buah dulu 

dihancurkan dengan jalan menumbuknya pelan-

pelan. 

2. Jika sudah hancur, lumatkan dengan 

menambahkan air hangat, sedikit-sedikit dulu. 

Kalau perlu memberinya air cukup tetes demi 

tetes, supaya tidak terlalu cair yang dihasilkan. 



3. Dengan memberi air, sambil mengaduk dan 

melumatkannya terus dilakukan. 

4. Perkirakan adonan ini cukup cairnya, diamkan 

beberapa saat. 

5. Warna alami buah pinangpun siap digunakan. 

 

 

Teman-teman, sebenarnya masih banyak sekali kita 

bisa memanfaatkan kekayaan alam kita untuk membuat 

atau mencoba-coba dapat menghasilkan warna apa.  

Yang penting, warna tersebut dapat menghasilkan 

warna yang cantik, apalagi dipadu-padan warna-

warninya. 
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