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I.PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Gelatin adalah suatu polipeptida larut berasal dari kolagen, yang merupakan 

konstituen utama dari kulit, tulang, dan jaringan ikat binatang. Gelatin diperoleh 

melalui hidrolisis parsial dari kolagen, ketika kolagen diperlakukan dengan asam 

atau basa dan diikuti dengan panas, sturktur fibrosa kolagen 

dipecah ireversibel menghasilkan gelatin. Tingkat konversi kolagen menjadi 

gelatin berhubungan dengan tingkat kerusakan dari perlakuan awal dan proses 

ekstraksi, pH, suhu dan waktu ekstraksi. Gelatin merupakan salah satu bahan yang 

paling banyak digunakan dalam farmasi dan industri makanan. Kulit dan tulang 

mamalia digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Kulit dan tulang 

mamalia digunakan sebagai bahan baku industri gelatin.  

Pembuatan makanan dari gelatin tulang ikan sangat penting artinya untuk 

negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah muslim. Hal ini berkaitan 

dengan hukum syariat islam yang mewajibkan pengikutnya mengkonsumsi sesuatu 

yang jelas kehalalannya. Gelatin yang terbuat dari tulang ikan sangat terjamin 

kehalalannya, sedangkan gelatin yang terbuat dari tulang mamalia masih diragukan 

kehalalanya baik dari jenisnya seperti babi atau proses penyembelihannya atau 

pemotongannya misalya dalam menyembelih tidak sesuai dengan syariat islam 

Ekstraksi gelatin dari tulang ikan merupakan usaha pemanfaatan limbah 

industri pengolahan ikan yaitu dari industri pengalengan dan filet. Selama ini tulang 

ikan sebagai limbah belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu hanya digunakan 

untuk bahan pembuatan pakan atau pupuk sehingga nilai ekonomisnya sangat kecil. 

Indonesia sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan gelatin bagi industri 
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dalam negeri, sehingga harus mengimpor gelatin dari luar negeri, dimana mayoritas 

penduduk Indonesia merupakan Muslim yang diwajibkan mengkonsumsi yang 

halal sementara tidak semua gelatin yang di ekspor sudah mendapatkan sertifikat 

halal dari negara nya masing-masing sehingga menjadi hal yang kompleks bagi 

negara ini.  

Dalam pembuatan gelatin terdapat dua cara yaitu dengan cara asam dan cara 

basa. Cara asam biasa dilakukan pada bahan yang strukturnya tidak rumit seperti 

tulang babi, kulit, dan tulang ikan, sementara cara basa dilakukan pada bahan yang 

strukturnya lebih kompleks seperti tulang sapi. Umumnya waktu pengasaman untuk 

cara asam berjangka 4 sampai 7 hari untuk tulang babi, dan pada tulang ikan 2 

sampai 5 hari, sementara pada cara basa dibutuhkan waktu hingga satu bulan. 

Penelitian ini menggunakan tulang ikan tongkol yang didapatkan dari pasar 

tradisional merjosari, kota Malang sebagai bahannya dan menggunakan asam kuat 

HCl (asam khlorida). Berdasarkan kajian tersebut maka perlu penelitian tentang 

bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi asam khlorida yang digunakan dan 

waktu perendaman tulang ikan dalam pemanfaatan limbah tulang ikan tongkol 

(Euthynnus affinis) sebagai gelatin. 

1.2  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui interaksi antara faktor konsentrasi HCl (asam khlorida) dan waktu 

perendaman asam terhadap kualitas gelatin yang dihasilkan; 

2. Mengetahui pengaruh mutu gelatin dari perbedaan perlakuan waktu 

perendaman asam terhadap kualitas gelatin tulang ikan tongkol; 
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3. Mengetahui pengaruh mutu gelatin dari perbedaan perlakuan tingkat 

konsentrasi HCl (asam khlorida); 

4. Mengetahui perlakuan terbaik pada gelatin dengan faktor konsentrasi HCl 

(asam khlorida) dan waktu perendaman asam. 

1.3  Hipotesa 

Adapun hipotesa penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Adanya interaksi antara faktor konsentrasi HCl (asam khlorida) dan waktu 

perendaman asam terhadap kualitas gelatin yang dihasilkan  

2. Adanya pengaruh tingkat konsentrasi HCl (asam khlorida) terhadap kualitas 

gelatin tulang ikan tonkol; 

3. Adanya pengaruh lamanya waktu perendaman asam terhadap kualitas gelatni 

tulang ikan tongkol; 

4. Adanya perlakuan terbaik pada gelatin dengan faktor konsentrasi HCl (asam 

khlorida) dan waktu perendaman asam. 

 


