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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari jaringan kolagen hewan yang 

terdapat pada kulit, tulang dan jaringan ikat. Gelatin merupakan salah satu 

hidrokoloid yang dapat digunakan sebagai gelling, bahan pengental (thickner) 

atau penstabil. Gelatin mengandung protein yang sangat tinggi dan rendah kadar 

lemaknya. Gelatin kering dengan kadar air 8-12% mengandung protein sekitar 84-

86% Protein, lemak hampir tidak ada dan 2-4% mineral. Asam yang digunakan 10 

jenis asam amino essensial yang dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 jenis 

asam amino essensial, satu asam amino essensial yang hampir tidak terkandung 

dalam gelatin yaitu Treptophane (Parker, 1982). 

Gelatin banyak digunakan dalam industri pangan dibandingkan dengan 

hidrokoloid yang lain karena keunikan dan sifat fungsionalnya yang luas untuk 

aplikasi dalam berbagai industri dan untuk meningkatkan protein pada bahan 

pangan. Gelatin sangat penting dalam diversifikasi bahan makanan karena nilai 

gizinya yang tinggi terutama kadar protein khusus nya asam amino dan rendahnya 

kadar lemak Wulandari, (2006). Penggunaan gelatin sangat luas antara lain dapat 

digunakan untuk bahan makanan yaitu sebagai agen pembentuk gel, pengental, 

pengemulsi, pembentuk busa dan edible film Di bidang farmasi, gelatin banyak 

digunakan dalam industri kapsul dapat dibuat kapsul lunak dan keras  

(Antoniewski,2007;  Karim dan Bhat, 2008 ; Park et al, 2008 ) 
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Pada prinsipnya Gelatin dapat dibuat dari bahan yang kaya akan kolagen 

seperti kulit sapi, kelinci maupun hewan lainnya. Akan tetapi, apabila dibuat dari 

kulit sapi atau hewan besar lainnya, proses produksi lebih lama dan membutuhkan 

air pencuci/bahan penetral yang lebih banyak, sehingga kurang berkembang 

karena memerlukan investasi besar sehingga dengan sendirinya harga gelatin 

relatif mahal (Triatmojo et al, 2008).  

Potensi kulit kelinci sebagai sumber gelatin dapat dilihat dengan semakin 

meningkatnya jumlah populasi ternak kelinci di Indonesia khususnya di Jawa 

Timur. Dalam  kurun waktu tiga tahun terakhir, populasi kelinci cenderung 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan 

Provinsi Jawa Timur tahun 2014, jumlah populasi kelinci di Kabupaten Malang 

mengalami peningkatan tajam dari tahun 2011 sejumlah 10 ribu ekor dan  tahun 

2015 menjadi 60 ribu ekor. Salah satu  limbah pemotongan kelinci yang belum 

termanfaatkan secara sempurna adalah kulit. Kandungan kulit kelinci seperti 

halnya kulit ternak lainnya mengandung banyak kolagen yang dapat diekstrak 

untuk menghasilkan gelatin.  

Kualitas gelatin dipengaruhi oleh tahapan proses pembuatan gelatin seperti 

swelling (pembengkakan), ekstraksi, presipitasi (penyaringan hasil ekstraksi), dan 

pengeringan. Swelling atau pembengkakan biasanya menggunakan larutan asam, 

basa, atau asam dan basa. Jenis dan konsentrasi larutan asam tersebut 

mempengaruhi sifat gelatin yang dihasilkan. Fernandez-Diaz, et.al, (2001) 

menyatakan bahwa bahan kimia yang digunakan sebelum perlakuan maupun 

dalam kondisi ekstraksi (suhu dan waktu) dapat berpengaruh terhadap panjang 
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rantai polipeptida dan sifat fungsional gelatin. Lebih lanjut dinyatakan oleh 

Peranginangin, dkk, (2005), ekstraksi gelatin kulit ikan hiu menggunakan asam 

asetat 2,18% dan lama perendaman 4 jam menghasilkan gelatin dengan kekuatan 

gel tertinggi. Kolodziejska et al. (2004) menyatakan bahwa bahan kimia yang 

digunakan dalam proses perendaman  dapat berpengaruh terhadap panjang rantai 

polipeptida dan sifat fungsional gelatin. Gelatin dapat diproduksi melalui 

perendaman secara asam atau basa.  

Gelatin bisa digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan, 

minuman, farmasi, dan fotografi (Jamilah & Harvinder, 2002). Selain itu, 

keuntungan dari proses asam antara lain persiapan bahan baku hanya memerlukan 

waktu relatif singkat dan biaya lebih murah. Konsentrasi larutan asam asetat juga 

berpengaruh terhadap jumlah kolagen yang terlarut selama proses ekstraksi 

berlangsung (Surono,2008). 

Konsentrasi asam asetat 3,5% berpengaruh nyata terhadap karakteristik 

fisik gelatin kulit kaki ayam. Menurut Yustika, (2000), mutu gelatin yang tinggi 

diperoleh dari suhu ekstraksi yang rendah. Tetapi suhu ekstraksi yang tinggi akan 

meningkatkan rendemen. Suhu ekstraksi yang berbeda diharapkan akan 

menghasilkan gelatin dengan karakteristik yang baik. Berdasarkan hal tersebut di 

atas, maka perlu  dilakukan penelitian tentang karakteristik gelatin kulit kelinci  

dengan tujuan untuk mengkaji pengaruh perbedaan suhu ekstraksi.  

Menurut Poppe (1992), pemecahan triple helik akan semakin besar jika 

laju hidrolisis semakin cepat, sehingga proses transformasi kolagen menjadi 

gelatin akan semakin banyak. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang 
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dilakukan Suharto, (2005), yaitu rendemen gelatin semakin meningkat sejalan 

dengan penurunan pH yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi ion H yang 

akan mempercepat laju hidrolisis. Disisi lain kadar air dalam gelatin sangat 

mempengaruhi karakteristik fisik gelatin itu sendiri, gelatin yang terlalu tinggi 

kadar air nya akan mempercepat kerusakan gelatin itu sendiri.  

Industri yang paling banyak memanfaatkan gelatin adalah industri pangan. 

Dalam industri pangan, menurut Poppe (1992) dalam LPPOM MUI (2008) gelatin 

digunakan sebagai pembentuk busa (whipping agent), pengikat (binder agent), 

penstabil (stabilizer), pembentuk gel (gelling agent), perekat (adhesive), 

peningkat viskositas (viscosity agent), pengemulsi (emulsifier), finning agent, 

crystal modifier, dan pengental (thickener). Industri pangan yang 

membutuhkangelatin antara lain industri konfeksioneri, produk jelly, industri 

susu, margarin dan food suplement. 

Penggunaan kosentrasi asam sebagai bahan perendaman diharapkan akan 

menghasilkan  gelatin dengan karakteristik yang baik. Berdasarkan hal tersebut di 

atas, perlu kiranya dikaji bagaimana pengaruhnya terhadap rendemen, kadar air, 

kadar abu dan viskositas gelatin kulit kelinci.  

1.2  Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakaang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kosentrasi perendaman asam sulfat terhadap  kualitas 

gelatin  asal kulit  kelinci.  
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2. Berapa tingkat kosentrasi asam sulfat terbaik dalam proses perendaman 

untuk menghasilkan Gelatin yang maksimal dari kulit kelinci.  

1.3 Tujuan 

           Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui  pengaruh kosentrasi perendaman asam sulfat terhadap kualitas 

gelatin dari kulit  kelinci.  

2. Menemukan tingkat persentasi asam sulfat terbaik dalam proses 

perendaman untuk  menghasilkan Gelatin yang maksimal dari kulit kelinci. 

1.4 Manfaat  

Berdasarkan rangkaian diatas maka penelitian ini bermanfaat bagi  : 

1. Pengembangan  ilmu pengetahuan tentang proses pembuatan  gelatin kulit 

kelinci melalui  perendaman asam sulfat.  

2. Pelaku usaha produksi gelatin dalam meningkaatkan kualitas gelatin 

dengan menggunakan perendaman asam sulfat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


