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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gelatin merupakan salah satu bahan baku tambahan yang sering 

digunakan dalam proses produksi makanan. Gelatin merupakan suatu jenis protein 

yang diekstraksi dari jaringan kolagen hewan. Sumber utama gelatin berasal dari 

sapi (tulang dan kulit jangat), babi (tulang), dan ikan (tulang dan kulit), namun 

kulit dan tulang ikan lebih aman digunakan sebagai bahan baku gelatin jika 

ditinjau dari aspek religi dan kesehatan. 

Saat ini penggunaan gelatin sudah semakin meluas. Hal ini disebabkan 

karena salah satu sifat khas dari gelatin yaitu dapat berubah secara revesible dari 

bentuk sol ke bentuk gel, mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film 

serta mempengaruhi viskositas suatu bahan, dan dapat melindungi sisitem koloid. 

Kelarutannya dalam air membuat gelatin dapat diaplikasikan dalam berbagai 

indutri, baik untuk produk pangan maupun non pangan. Dalam produk pangan 

gelatin dapat dimanfaatkan sebagai bahan penstabil (stabilizer), pembentuk gel 

(gelling agent), pengikat (binder), pengental (thickener), pengemulsi (emulsifier), 

perekat (adhesive), dan pembungkus makanan yang bersifat dapat dimakan 

(edible coating). Industri pangan yang membutuhkan gelatin antara lain produk 

jelly, industri daging, industri susu, produk low fat, dan industri food supplement. 

Gelatin juga digunakan dalam industri non pangan seperti industri pembuatan 

film, industri farmasi (seperti produksi kapsul lunak, cangkang kapsul, dan tablet), 

industri teknik (sebagai bahan pembuat lem, kertas, cat, dan bahan perekat), dan 

juga digunakan dalam industri kosmetika seperti pemerah bibir, sampo, dan 

sabun.  
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Bahan baku utama gelatin adalah dari sapi dan babi. Penggunaan gelatin 

babi merupakan penghambat utama bagi pengembangan produk-produk pangan di 

negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti halnya 

Indonesia. Sumber utama lain yang potensial sebagai bahan baku gelatin adalah 

kolagen yang berasal dari ikan. Menurut Surono, et al., (1994) tulang dan kulit 

ikan sangat potensial sebagai sumber gelatin karena mencakup 10-20% dari total 

berat tubuh ikan. 

 Selama ini sumber bahan baku utama gelatin yang banyak dimanfaatkan 

oleh industri berasal dari tulang dan kulit sapi maupun babi. Karim dan Bhat 

(2009), melaporkan bahwa jumlah produksi gelatin di dunia mencapai 326.000 

ton per tahun, di mana gelatin dari kulit babi sebesar 46%, kulit sapi sebesar 

29,4%, tulang sapi sebesar 23,1% dan sumber lain sebesar 1,5%. Terdapat 

beberapa kendala bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk yang mengandung 

gelatin, antara lain umat Hindu dilarang untuk mengkonsumsi sapi, umat Islam 

dan Yahudi dilarang untuk mengkonsumsi segala produk yang berasal dari babi. 

Selain itu, gelatin yang berasal dari sapi terdapat kontaminasi Bovine Spongiform 

Encephalopathy (BSE) atau penyakit sapi gila (mad cow disease). Gelatin yang 

berasal dari babi diharamkan bagi sebagian agama. 

Kondisi tersebut membuka peluang untuk mencari alternatif gelatin dari 

sumber lain. Salah satu sumber gelatin yang sangat potensial adalah berasal dari 

tulang ikan. Tulang ikan merupakan sumber gelatin yang dapat diterima semua 

konsumen, baik Hindu, Islam, dan Yahudi. Selain itu, pemanfaatan tulang ikan 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan gelatin dapat mengatasi masalah limbah 

pengolahan dan juga dapat menciptakan produk bernilai tambah. 
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Industri penanganan hasil laut seperti pada pembuatan fillet sering kali 

menghasilkan limbah padat berupa tulang ikan yang digunakan sebagai pakan 

padahal tulang ikan tersebut masih bernilai tinggi sebagai produk pangan. Potensi 

gelatin dari tulang ikan tersebut didukung dengan jumlah produksi ikan laut pada 

tahun 2012 sebesar 561.887 ton (Data Statistik Kementerian Kelautan Dan 

Perikanan, 2012). Pengolahan hasil perikanan menghasilkan limbah seperti 

kepala, isi perut, sisik, sirip, kulit, dan tulang. Jumlah bagian yang dapat dimakan 

(edible flesh) dari ikan adalah 65%, berarti limbah dari ikan tersebut adalah 30%-

35% dari limbah adalah kulit dan tulang. Kandungan kolagen pada tulang ikan 

keras (teleostei) berkisar 15% - 17%, sedangkan pada ikan tulang rawan berkisar 

22% - 24%. Kolagen yang terdapat di tulang ikan tersebut dapat diekstraksi untuk 

menjadi gelatin (Go’mez-Guille’n, 2002). 

Salah satu industri fillet ikan seperti PT. Inti Luhur Fuja Abadi, dalam 

prosesnya menghasilkan limbah padat berupa tulang ikan. Pada proses pengolahan 

fillet kakap merah (Lutjanus sp.) bagian tulang dengan proporsi mencapai 13,70% 

dari keseluruhan tubuh ikan belum banyak dimanfaatkan (Peranginangin et al., 

2005). Mayoritas tulang ikan tersebut dijual ke pengepul yang akan diolah lebih 

lanjut menjadi tepung ikan yang nilai ekonomisnya masih rendah. Salah satu 

manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis dari tulang ikan 

tersebut dengan menjadikan tulang ikan kakap merah (Lutjanus sp.) sebagai bahan 

baku gelatin. 

 Ekstraksi gelatin dari tulang ikan merupakan usaha pemanfaatan limbah 

industri penanganan ikan yaitu dari industri pengalengan dan fillet. Metode yang 

digunakan adalah ekstraksi dengan cara merendam tulang dalam larutan asam. 
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Penelitian Miskah,dkk (2010) menyimpulkan bahwa ekstraksi gelatin yang terbaik 

adalah dengan HCl 4% selama 24 jam dengan menggunakan sampel tulang dan 

kulit kaki ayam, maka dari penelitian tersebut dapat dikembangkan dengan 

menambahkan beberapa konsentrasi HCl serta variasi lama perendaman pada 

sampel tulang ikan kakap merah (Lutjanus sp.).  

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui konsentrasi pelarut asam klorida (HCl) yang terbaik dalam

ekstraksi gelatin dari tulang ikan kakap merah (Lutjanus sp.)

2. Mengetahui lama perendaman tulang ikan kakap merah (Lutjanus sp.)

yang optimal dalam ekstraksi gelatin.

1.3 Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat pengaruh antara konsentrasi pelarut asam klorida (HCl) terhadap

rendemen gelatin dari tulang ikan kakap merah (Lutjanus sp.)

2. Terdapat pengaruh antara waktu perendaman terhadap rendemen dan hasil

gelatin dari tulang ikan kakap merah (Lutjanus sp.).


