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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Selama ini, limbah kulit kelinci potensinya belum secara optimal tergali. 

Kulit kelinci  mempunyai ukuran luas  minimal panjang  20 cm dan dan lebar  

dapat mencapai 13 cm. Kulit kelinci   adalah suatu bagian dari tubuh kelinci  yang 

potensi untuk diolah, yang terdiri atas komponen kulit, bulu , otot, dan kolagen 

sehingga perlu diberikan sentuhan teknologi untuk diolah menjadi produk yang 

memiliki nilai tambah. Selama ini, kulit kelinci  baru dimanfaatkan sebagai kulit 

samak bulu   dan krupuk rambak . Nilai tambah dari kedua produk tersebut masih 

rendah. Salah satu komponen kulit kelinci  yang berpotensi untuk dikembangkan 

adalah kulit kelinci itu sendiri  mengingat memiliki komposisi kimia yang 

mendukung seperti kadar air 65,9%; protein 22,98%; lemak 5,6%; abu 3,49%; dan 

bahanbahan lain 2,03% (Purnomo, 1992). Tingginya kandungan protein pada kulit 

kelinci khususnya protein kolagen (Brown et al., 1997), membuka peluang untuk 

diekstraksi agar dihasilkan produk gelatin.  Nilai tambah dari produk gelatin cukup 

tinggi mengingat selama ini Indonesia mengimpor gelatin ribuan ton per tahun 

dengan harga jual di pasar dalam negeri berkisar antara Rp 60.000 hingga Rp 

70.000 setiap kilogramnya. 

 Gelatin adalah suatu jenis protein yang diekstraksi dari jaringan kolagen kulit, 

tulang atau ligamen (jaringan ikat) hewan yang diproses dengan larutan asam atau 

basa kuat sehingga ikatan kolagen terputus dan menghasilkan gelatin. Gelatin 
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mempunyai banyak manfaat dan kegunaan, antara lain sebagai bahan tambahan pada 

pembuatan produk pangan, farmasi, kosmetik, fotografi, dan pelapis kertas.  Contoh 

dari produk pangan ialah bakery, permen, dan jelly (sejenis makanan yang kenyal). 

Gelatin digunakan dalam berbagai pembuatan produk dikarenakan memiliki beberapa 

manfaat yang belum bisa digantikan oleh bahan lainnya.  

Industri yang paling banyak memanfaatkan gelatin adalah industri pangan. 

Lebih dari 60% total produksi gelatin digunakan oleh industri pangan, seperti dessert, 

permen, jeli, es krim, produk-produk susu, roti, kue, dan sebagainya. Sekitar 20% 

produksi gelatin digunakan oleh industri fotografi dan 10% oleh industri farmasi dan 

kosmetik. Seiring dengan makin berkembangnya industri pangan, farmasi dan  

kosmetik di Indonesia, kebutuhan akan gelatin pun makin meningkat. Namun, 

meningkatnya kebutuhan gelatin di Indonesia ternyata belum banyak direspon oleh 

industri dalam negeri untuk memproduksinya secara komersial. Karena itu, tak heran 

jika untuk memenuhi kebutuhan tersebut Indonesia masih harus mengimpornya dari 

berbagai negara. 

Kebutuhan industri di Indonesia akan gelatin baik di sektor pangan maupun 

nonpangan sangat tidak sebanding dengan kemampuan Indonesia dalam 

memproduksi gelatin itu sendiri. Akibatnya, Indonesia masih banyak mengimpor 

gelatin dari negara lain. Impor gelatin selalu mengalami peningkatan dari tahun  1999 

sampai tahun 2003. Indonesia mengimpor lebih dari 6.200 ton gelatin atau senilai 

US$ 6.962.237 dari berbagai negara (Perancis, Jepang, India, Brazil, Jerman, Cina, 

Argentina, dan Australia) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun 2003 

(Wahyuni dan Peranginangin 2008). Sampai saat ini, bahan baku yang banyak 
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digunakan untuk produksi industri gelatin konvensional adalah tulang dan kulit baik 

dari sapi maupun babi.  

Penggunaan bahan baku gelatin yang berasal dari tulang dan kulit sapi 

maupun banyak menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Sebagian orang 

khawatir untuk mengonsumsi gelatin berasal dari sapi karena adanya penyakit sapi 

gila (mad cow), penyakit mulut dan kuku (foot and mouth), dan Bovine Spongiform 

Encephalopathy (BSE). Bagi pemeluk Islam, mengonsumsi dan menggunakan bahan-

bahan yang berasal dari babi sangat diharamkan. Seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan gelatin dalam negeri, maka diperlukan sumber gelatin lain yang aman dan 

halal sebagai alternatif produksi gelatin.  

 Permasalahan tentang pemanfaatan kulit kelinci sebagai bahan dasar 

gelatin  ini adalah belum ditemukan teknik ekstraksi kolagen untuk menghasilkan 

gelatin secara optimal. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pemisahan 

kolagen dari kulit kelinci  dengan menggunakan metode ekstraksi yang berbeda. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian ini sangat penting dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan metode yang paling efektif dan efisien dalam 

memproduksi gelatin serta merupakan upaya diversifikasi hasil olahan  limbah 

kulit kelinci .  

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah : Apakah ada pengaruh metode 

ekstraksi terhadap kadar air, lemak dan protein gelatin yang dihasilkan metode 

ekstraksi. 
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1.3. Tujuan 

- Tujuan  dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai 

metode ekstraksi terhadap kadar air, lemak dan protein gelatin  

- Mengetahui metode mana yang paling tepat atau optimal.  

1.4. Sasaran 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal tentang  

berbagai metode ekstraksi terhadap kadar air, kadar lemak dan kadar protein. 


