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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Potensi kulit kelinci di Indonesia sangatlah melimpah, hal ini dapat di 

lihat dari jumlah populasi ternak kelinci Rambon mencapai 1.134.060 ekor. 

Yang di dapat dari dinas peternakan (2015) bawasanya peningkatan jumlah 

kelinci Rambon mencapai 50% Populasi kelinci terbanyak  ada di Jawa 

Timur sebesar 30% dari jumlah total populasi kelinci Rambon di Indonesia. 

Peningkatan populasi kelinci ini menunjukkan bahwa jumlah peternak 

kelinci Rambon di jawa Timur semakin bertambah, ini juga berakibat pada 

peningkatan limbah kulit kelinci. Namun sementara ini kulit kelinci Rambon 

hanya dibuang dan tidak banyak dimanfaatkan. 

Kulit kelinci yang mentah rentan terhadap pembusukan yang 

menyebabkan produk tersebut mudah rusak. Oleh karena itu  perlu dilalukan 

penyamakan yang membuat kulit kelinci dapat bertahan dalam jangka waktu 

yang lebih lama. Menurut Sudarjo (1984). Penyamakan kulit merupakan 

suatu cara pengolahan untuk mengubah kulit mentah hewan besar (hides) dan 

hewan kecil (skins) menjadi kulit tersamak (leather). Penyamakan juga 

bertujuan untuk mengubah protein kulit mentah yang bersifat mudah rusak 

menjadi tidak mudah rusak sehingga kulit menjadi tidak mudah busuk dan 

dapat dijadikan berbagai macam barang kulit. 

Penyamakan mimosa dapat memepengaruhi kualitas pada kulit yang di 

samak. Sehingga perlu di tentukan konsentrasi bahan penyamak mimosa. 

Menurut Pertiwiningrum et al.  ( 2004 ) bahan penyamak mimosa dapat 

digunakan pada level 10 % pada kulit ikan pari dengan hasil kekuatan tarik  
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3270,40 N/cm2 dan kadar minyak yang terdapat pada kulit samak ikan pari 

sebesar 3,745%. Kekuatan tarik dan kadar minyak yang terdapat dalam kulit 

samak  menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas kulit yang 

tersamak mimosa karena  kekuatan tarik kulit samak sangat menentukan 

kualitas  kekuatan barang kulit yang dihasilkan. 

Permasalahan pada penyamakan kulit kelinci Rambon dengan bahan 

samak mimosa belum banyak informasi yang tergali mengenai kekuatan tarik 

dan kadar lemak. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian seberapa jauh 

pengaruh kosentrasi mimosa terhadap  kekuatan tarik dan kadar lemak pada 

kulit kelinci.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  maka disusun  rumusan masalah  sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi mimosa terhadap  kekuatan tarik dan kadar 

lemak  pada   kulit samak  kelinci? 

2. Berapa level konsentrasi bahan mimosa terbaik untuk menghasilkan 

kekuatan tarik dan kadar lemak pada  kulit samak? 

1.3 Tujuan 

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan di atas maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi mimosa terhadap kadar lemak dan 

kekuatan tarik kulit kelinci. 

2. Menemukan  level konsentrasi bahan mimosa terbaik untuk menghasilkan 

kekuatan tarik dan kadar lemak pada  kulit kelinci samak 
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1.4 Manfaat  

Adapun manfaat  dari penelitian  ini adalah sebagai berikut :  

1. Menambah  khasanah ilmu pengetahuan tentang penggunaan  mimosa  

sebagai bahan penyamak kulit  kelinci. 

2. Memberikan informasi kepada pengrajin kulit kelinci samak tentang 

penggunaan konsentrasi bahan samak mimosa  sebagai penyamak  alami 

dilihat dari kadar lemak dan  kekuatan tarik. 


