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Patchwork dikenal masyarakat sebagai produk yang terbuat dari sambungan-sambungan 

kain perca. Perca yang digunakan berasal dari kain batik, sedangkan sesuai pengamatan 

yang sering terjadi ialah kain batik mudah luntur. Kelunturan tersebut akan berpengaruh 

terhadap tampilan dan kualitas produk patchwork menurun. Manfaat penelitian ini 

adalah mengetahui pengaruh pencucian terhadap produk patchwork yang terbuat dari 

sambungan-sambungan perca.  

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas (X) yaitu frekuensi pencucian 

yang dibagi menjadi 1x cuci, 3x cuci, 5x cuci, 7x cuci, dan 9x cuci. Variabel terikat (Y) 

yaitu kualitas produk patchwork  yang dinilai dari stabilitas dimensi, ketahanan luntur 

warna dan tampilan permukaan produk. Penelitian eksperimen ini juga melibatkan 

variabel kontrol yaitu: (1) Jenis deterjen yang tidak memakai bahan pemutih dan 

konsentrasi deterjen yaitu 20 mililiter dalam 1 liter; (2) Vlot 1:10; (3) Temperatur air 

(25° C); (4) Waktu pencucian (± 15 menit). Penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

dengan desain one shot-case study, yaitu memberi perlakuan langsung pada contoh uji 

kemudian mengamati yang terjadi setelah diberi perlakuan. 

Hasil penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif dan statistik parametrik Anava, 

regresi dan indeks determinasi. Hasil analisis varians menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan setelah 1x cuci, 3x cuci, 5x cuci, 7x cuci dan 9x cuci pada nilai 

ketahanan luntur warna dengan nilai F=34,662. Berbeda secara signifikan untuk nilai 

kerataan tekstur permukaan dengan nilai F=16,534. Taraf signifikansi untuk ketahanan 

luntur warna sebesar 0,028<0,05 sehingga hasil perhitungan dikatakan signifikan, 

sedangkan taraf signifikansi untuk nilai tampilan tekstur permukaan sebesar 

0,027<0,05. Taraf signifikansi untuk stabilitas dimensi sebesar 0,238>0,05 berarti tidak 

ada perbedaan yang signifikan setelah 1x cuci, 3x cuci, 5x cuci, 7x cuci dan 9x cuci 

pada stabilitas dimensi. Nilai F stabilitas dimensi sebesar 2,156. 

Simpulan yang didapatkan adalah produk patchwork berubahsetelah dicuci, dimana 

perubahannya tergantung pada frekuensi pencucian. Warna kain pada patchwork 

mengalami sedikit perubahan setiap kali dicuci begitu juga tekstur kain. Saran yang 

diberikan khususnya untuk produsen patchwork adalah pencucian produk patchwork 

perlu dilakukan secara hati-hati. Perlu memperhatikan konstruksi dan kualitas perca 

sebelum membuat patchwork. 

 


