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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Limbah kulit kelinci selama ini potensinya belum secara optimal tergali. 

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

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

atas komponen kulit, bulu, otot, dan kolagen sehingga perlu diberikan sentuhan 

teknologi untuk diolah menjadi produk lain karena selama ini kulit kelinci baru 

dimanfaatkan sebagai kulit samak bulu dan krupuk rambak yang memiliki nilai 

jual masih rendah. Kulit kelinci berpotensi untuk dikembangkan mengingat 

memiliki komposisi kimia yang mendukung seperti kadar air 65,9%; protein 

22,98%; lemak 5,6%; abu 3,49%; dan bahan-bahan lain 2,03%. Tingginya 

kandungan protein pada kulit kelinci khususnya protein kolagen ini membuka 

peluang untuk diekstraksi agar menghasilkan produk gelatin. 

Kebutuhan akan 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 merupakan produk yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen (protein 

utama kulit ternak) sedangkan kolagen diperoleh dari ekstraksi kulit ternak segar 

dalam pemanfaatan gelatin sangat luas seperti sebagai bahan kosmetik dan produk 

farmasi serta bahan baku makanan, dan bahan baku kultur jasad renik. Gelatin 

sangat penting dalam rangka diversifikasi bahan makanan, karena nilai gizinya 

yang tinggi yaitu terutama akan tingginya kadar protein khususnya asam amino 

dan rendahnya kadar lemak. Gelatin kering mengandung kira-kira 84 – 86 % 

protein, 8 – 12 % air dan 2 – 4 % mineral. Dari 10 asam amino essensial yang 

dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 asam amino essensial, satu asam amino 

essensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu triptofan. 

Salah satu sifat fisik gelatin yang menentukan mutu gelatin adalah 

kemampuannya untuk membentuk gel yang disebut kekuatan gel. Kekuatan gel 

dipengaruhi oleh pH, adanya komponen elektrolit dan non elektrolit serta bahan 

tambahan lainnya.Sifat fisik lainnya adalah titik pembuatan gel, warna, kapasitas 
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emulsi dan stabilitas emulsi. Sifat fisik penting lainnya adalah 

viskositas.Viskositas terutama dipengaruhi oleh interaksi hidrodinamik antar 

molekul gelatin, selain dipengaruhi suhu, pH dan konsentrasi. 

Pemisahan dari kulit kelinci guna menghasilkan gelatin kulit kelinci 

menggunakan metode ekstraksi dengan Asam asetat karena asam asetat mampu 

mengubah serat kolagen triple helix menjadi rantai tunggal, sedangkan larutan 

perendaman basa hanya mampu menghasilkan rantai ganda. Hal ini menyebabkan 

pada waktu yang sama jumlah kolagen yang dihidrolisis oleh larutan asam lebih 

banyak daripada larutan basa, karena itu perendaman dalam larutan basa 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghidrolisis kolagen. Penambahan 

perlakuan asam asetat atau alkali serta proses pemanasan menyebabkan kolagen 

tersebut dapat dikonversi menjadi gelatin. Menggunakan asam asetat karena asam 

tersebut yang paling efektif dalam proses hidrolisis. (Wiratmaja, 2006) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka perlu 

dirumuskan masalah agar penelitian ini terarah dan mengena pada tujuan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi asam asetat terhadap protein dan 

viskositas gelatin kulit kelinci? 

2. Berapa level konsentrasi asam asetat dalam proses perendaman untuk 

menghasilkan protein dan viskositas gelatin kulit kelinci terbaik? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asam asetat terhadap protein dan 

viskositas pada gelatin kulit kelinci. 

2. Untuk mencari level konsentrasi asam asetat dalam proses perendaman 

untuk menghasilkan protein dan viskositas gelatin kulit kelinci terbaik. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_helix
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1.4 Sasaran 

Adapun sasaran dari penilitian ini adalah diharapkan dapat menghasilkan 

suatu produk gelatin yang berkualitas dari kulit kelinci yang terbaik ditinjau dari 

kadar protein dan viskositasnya. 

 


