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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi Kulit Kelinci 

 Pada umumnya kulit hewan atau ternak dibagi menjadi dua  bagian yaitu hide 

dan skin. Seperti halnya yang di katakan oleh Ockerman dan Hansen (2000), kulit 

dibedakn menjadi dua bagian hide (kulit ternak besar, seperti kerbau, sapi, dan 

kuda) dan skin (kulit ternak kecil, seperti domba, kambing, kijang, pedet, dan babi). 

Kulit merupakan organ tunggal yang cukup berat, pada manusia lebih kurang 16% 

dari berat tubuh, sedangkan pada ternak sekitar 10%. Pada sapi, domba, dan 

kambing masing-masing sekitar 6-8%, 12-15%, dan 8-12%. Nilai kulit hanya 

sekitar 10-15% dari nilai karkas. 

 Menurut Gustavson (1956), kulit mentah segar tersusun dari 64% air, 33% 

protein, 2% lemak, 0,5% garam mineral dan 0,5% penyusun lainnya misalnya 

pigmen. Komponen penyusun kulit paling penting adalah protein. Protein kulit 

terdiri dari protein kolagen (29%), keratin (2%), dan elastin (0,5%). Dilihat dari 

kandungan komposisi kulit  tersebut, maka kulit kelinci Rambon sangat potensi 

untuk diolah menjadi kulit  samak. 
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 Menurut Roddy (1978),  Kulit ternak pada dasarnya sama, yaitu tersusun dari 

jaringan yang secara histologi terdiri dari epidermis, korium atau epidermis, dan 

jaringan- jaringan lain yang ada di dalamnya. Putra dan Budiasana (2006) 

menyatakan, bahwa kulit mengandung lipid 7%  sampai 8%. Terutama paling 

banyak terdapat pada bagian subcutis, ternak yang mempunyai bulu tebal seperti 

kambing dan domba banyak mengandung lipid, oleh karena itu apabila disamak 

sering menyulitkan penyamaknya, karena lemak menghalangi masuknya zat 

penyamak. Lebih jauh dikatakan bahwa lemak pada bagian subcutan mempunyai 

jumlah yang terbanyak karena merupakan tempat cadangan lemak berlebihan bagi 

ternak, terutama pada kulit yang berbulu tebal mengandung banyak lemak pada 

lapisan ini. Menurut O'Flaherty (1978), dikatakan bahwa 80% dari bahan kering 

kulit terdiri dari protein yang banyak macamnya serta sangat komplek 

komposisinya. Semua protein termasuk dalam dua kelompok besar yaitu: fibrous 

dan globular, demikian juga dalam protein kulit. Prinsip terbentuknya kulit samak 

Gambar 1 Potongan Kulit dan Bagian-Bagiannya: epidermis, papila dermis, 

reticular dermis, kelenjar sebasea, kelenjar sudorifera, folikel, dan 

rambut. Pancapalaga (2008). 
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terletak pada korium, dimana pada daerah ini banyak mengandung protein kolagen. 

Gambar jaringan kolagen fibrous seperti pada gambar 2. 

 
Gambar 2 Jaringan Kolagen Fibrous (O'Flaherty, 1978) 

Kadar lemak yang cukup tinggi ini diakibatkan oleh lemak yang belum keluar 

secara maksimal pada saat proses degreasing. Kadar lemak yang cukup tinggi 

memungkinkan akan mempengaruhi mutu gelatin selama penyimpanan. Kerusakan 

lemak utama diakibatkan oleh proses oksidasi sehingga timbul bau dan rasa tengik 

(Zeugolis, et al. 2008) 

O’flaherty (1978) menyatakan, bahwa  serat kolagen yang dimasukkan 

kedalam air mendidih akan menjadi lunak, membentuk gelatin. Seratnya dapat 

dicerna oleh pepsin dalam larutan asam dan olen enzyme kolagenase. Setelah 

perlakuan dengan garam logam berat atau asam tanat kolagen menghasilkan produk 

yang tidak dapat larut. Sifat inilah yang merupakan dasar proses penyamakan dalam 

pengolahan kulit binatang yang terutama terdiri atas kolagen. 

Menurut Gustavson (1956), Epidermis berasal dari ektoderm dan dermis atau 

korium berasal dari mesoderm di bawah dernmis terdapat jaringan ikat longgar 

yang sering di sebut lapisan hipodermis atau subkutis. Menurut: Sarkar (1995). 
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Epidermis tersusun dari epitel pipih kompleks, ketebalanya berbeda tergantung dari 

jenis ternak maupunn tempat bagian tubuh. Ketebalan epidermis hanya  sekitar 1-

2% dari tebal seluruhkulit. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Penyamakan Nabati 

Penyamakan nabati adalah penyamakan yang dilakukan dengan mengunakan 

bahan penyamak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, menurut  Hassan et al. 

(2014) Secara umum penyamakan kulit ada tiga macam tergantung bahan 

penyamak yang digunakan yaitu: penyamakan nabati (cara counter current dan cara 

samak cepat), penyamakan mineral (penyamakan krom, penyamakan aluminium 

dan penyamakan minyak). 

Gambar 3 Potongan Melintang Bagian Epidermis (sumber: Kasim et al. 

2012) 
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Menurut Purnomo (2002) kulit yang disamak menggunakan bahan nabati 

umumnya berwarna coklat muda dan kulitnya agak kaku. Mimosa (mimosa ekstrak) 

adalah sari kulit kayu akasia (Acasia deoureus) yang sudah diproses dengan bahan-

bahan kimia. Kulit kayu akasia merupakan salah satu bahan penyamak nabati yang 

mengandung 35% tannin dalam bentuk babakan kulit, sedangkan dalam bentuk 

ekstrak padat mengandung 63% tannin. 

Penyamakan kulit  jenisnya bermacam-macam. Menurut Suparno et al. 

(2012) ada 3 jenis bahan penyamak yang bisa digunakan untu menyamak kulit, 

yaitu bahan penyamak yang berasal dari nabati, Bahan penyamak mineral dan 

bahan penyamak minyak. Umumnya kulit disamak dengan bahan penyama mineral 

salah satunya adalah krom. Menurut Cavaco et al. (2009) krom yang dihasilkan 

adalah krom bervalensi 3+ (trivalent) dimana pada kondisi basa krom(III) dapat 

teroksidasi menjadi  krom(VI) (heksavalent) yang tergolong bahan berbahaya dan 

merupakan jenis limbah B3 yang dapat membahayakan kesehatan dan bila terhirup 

dapat menimbulkan kerusakan tulang hidung. 

Menurut Zaenab (2008), Penyamakan dengan bahan penyamak nabati berasal 

dari tumbuhan yang mengandung bahan penyamak misalnya kulit akasia, sagawe, 

tengguli, mahoni, dan kayu quebracho, eiken, gambir, teh, buah pinang, manggis, 

dan lain-lain. Kulit jadi yang di hasilkan misalnya kulit tas koper, kulit sol, kulit 

pelana kuda, kulit ban mesin, kulit sabuk dan lain-lain. 

Mimosa merupakan sari kulit kayu akasia, yaitu hasil penyaringan dari 

babakan kulit kayu akasia (Acasia deoureus) yang diolah melalui proses penguapan 

atau secara kimiawi. Dalam sari akasia terkandung beberapa macam bahan antara 
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lain 63% zat penyamak, 16% zat bukan penyamak, 19,5% air, dan 1% ampas 

(Suparno et al., 2010). 

Menurut Romer et al. (2011), Ekstrak nabati adalah campuran kompleks dan 

heterogen yang memiliki kemampuan umum menghasilkan efek penyamakan pada 

kulit ternak besar dan kulit ternak kecil. Tannin adalah campuran dari senyawa 

fenolik yang terbentuk oleh agregat molekul dengan ukuran relatif besar. Tannin 

nabati yang paling banyak digunakan adalah: mimosa, chesnut, quebraco dan tara. 

Proses penyamakan kulit khususnya bahan penyamak nabati dapat dijadikan 

salah satu alternatif teknologi penyamakan non-krom, namun dengan proses ini 

perlu dicari terobosan supaya tidak menghasilkan kulit yang kaku, padat, keras 

dengan waktu penyamakan relatif lama (Koloka dan Moreki,  2011). 

Kulit yang disamak menggunakan bahan penyamak nabati mempunyai 

beberapa kelemahan, salah satu diantaranya adalah kestabilan terhadap panas 

(hydrothermal stability) rendah karena ikatan silang dengan jaringan kolagen tidak 

cukup kuat. Oleh karena itu dalam penyamakan nabati perlu kombinasi bahan 

penyamak, seperti vegetable-oxozolidine, vegetable-zinc, vegetable- aluminium. 

Kombinasi penya- makan menggunakan metal dan bahan penyamak nabati 

memainkan peranan penting terkait dengan kestabilan hidrotermal (Suparno et al., 

2010). 

2.3 Sumber Bahan Penyamakan Nabati 

Bahan penyamakan nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Cara untuk 

mengenal bahwa suatu bahan mengandung baha penyamak atau tidaknya dapat 

dengan melihat rasanya yang sepet dan menjadi biru hitam apabila bersentuhan 
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dengan pisau besi, apabila dilihat dalam laboratorium dengan cara menetesi sari 

rebusan bahan dengan pereaksi gelatin (larutan gealtin 1%, garam 10% diusahakan 

pH4-5) bila timbul endapan berarti mengandung zat penyamak. Makin banyak 

endapan yang dapat timbul berarti makin banyak dapat zat penyamak. Bahkan 

penyamak nabati dapat dihasilkan dari babakan (kulit kayu) misalnya: akasia, bako-

bako, terguli, sagawe, pinang, mahoni, teh, gambir, sumach (Jayusman,1990). 

Tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat penyamak bila diambil sarinya 

secara diseduh dengan air maka akan keluar semua sari zat penyamak dan disebut 

Extract jumlah didalam extract mengandung zat penyamak dan zat bukan 

penyamak. 

2.4 Penggolongan bahan penyamak nabati 

Zat penyamak nabati dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar 

diantaranya adalah: 

a. golongan pyrogallol 

Golongan ini mempunyai molekul yang relatif kecil, warnanya (coklat, 

kekuning-kuningan) lebih tahan terhadaap sinar dalam larutan mudah terurai dan 

akan terus berubah menjadi zat bukan penyamak, antara lain menjadi asam; 

maka biasanya jenis ini mempunyai pH yang rendah (4-5) Karena molekulnya 

kecil, sehingga daya ikat kurang kuat, pada umumnya bahan penyamak ini tidak 

dapat untuk menyamak sendirian, akan tetapi digunakan untuk menyamak 

pendahuluan, karena bahan penyamak ini disamping penetrasinya cepat juga 

dapat memudahkan waarna kulit tersamak sehingga warnanya lebih menarik. 
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Yang termasuk dalam golongan pyrogallol antara lain; Sumach, divi, myrobalan, 

valonia, kautange. 

 

b. Golongan pyrochatechine 

Golongan ini mempunyai molekul yang lebih besar bila dibandingkan 

dengan pyrogallol tidak mudah terurai karena fermentasi, mempunyai warna 

lebih tua. Biasanya bahan penyamak sangat tua warnanya, mempunyai molekul 

yang lebih besar lagi dan disebut phlobaphene yang mempunnyai sifat aneh. 

Dalam larutan encer tidak larut, dalam larutan panas tetapi kalau dikentalkan 

menjadi larut. Yang termasuk golongan pyrochatechine yang mempunyai 

phlobaphene antara lain magrove (bako-bako), pinang, quabracho, dan lain-

lain yang tidak mempunyai phlobaphene antara lain: akasia trengguli, segawe, 

mahoni, dan lain-lain. Bahan penyamak pyrochatechine dapat untuk 

menyamak sendiri. 

2.5 Kandungan bahan penyamak nabati 

Akasia ( pyrochatechine) yang berasal dari Australia, Afrika Selatan, akan 

tetapi juga dapat ditemui di Negara Indonesia, Pohon akasia cepat tumbuh dan 

setelah berumur 6-8 tahun sudah dapat dipanen kulitnya (sebagai bahan penyamak). 

Mimosa import yang didatangkan ke-Indonesia berbentuk extrak padat yang 

dimana hanya diambil babaknya, sedanggkan kayu dari pohon akasia sendiri tidak 

mengandung bahan penyamak dan dapat dipakai sebagai bahan bakar. Kandungan 

kulit dari pohon akasia dapat dilihat pada tabel 1 

 



12 
 

 

 

Tabel 1 Kandungan Bahan Penyamak Akasia 

 Babakan Extrak 

Zat penyamak 

Zat bukan penyamak 

Ampas 

Air 

33% 

9,5% 

43% 

14,5% 

63% 

16% 

1,5% 

19,5% 

Total 100% 100% 

(Sumber: Edy purnomo) 

Bahan penyamak akasia akan membuat kulit tersamak jadi berisi, supel, padat 

dan memberikan rendement yang tinggi. Pohon akasia tumbuh subur di daerah yang 

tanahnya agak liat dan berhawa dingin yang letaknya antara 300-1100 meter diatas 

permukaan laut, kulit kayu akasia yang ditebang kurang dari 6 tahun berkurang 

kandungan mimosanya setelah pohon akasia ditebang dipotong-potong sepanjang 

± 1 meter, kemudian kulit kayu dikelupas (dikelokop) dan dijemur. Babakan yang 

sudah kering keras sekali sifatnya mengandung air ±15% dan tebal babakan antara 

6-10mm. Babakan akasia berserat panjang dan warna sebelah dalam hitam ungu, 

suatu tanda bahwa babakan tersebut sudah tua. 

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyamakan Nabati 

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyamakan nabati adalah: 

 Keseimbangan elektrolit 

Artinya keseimbangan antara kulit bloten, asam-asam dan garam atau antara 

elektrolit-elektrolit di dala cairan zat penyamak nabati. Selama periode 

keseimbangan elektrolit belum tercapai di dalam struktur serat kulit akan 

menghasilkan apa yang disebut “piply grain” atau mengkerutnya raja kulit. Hal ini 
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bisa terjadi bila kulit sebelum di samak belum mencapai titik iso elektrolit dimana 

konsentrasi ion hydrogen dan ion hidroksi dalam keadaan seimbang. Hal ini 

merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan dan biasannya di lakukan 

pada saat pembuangan kapur. 

 Difusi 

Zat penyamak harus menembus kulit mulai dari permukaan kulit (grain/rajah) 

dan dari bagian daging ke dalam struktur serat kulit, hingga air bebas antara serat-

serat kulit keluar. Dalam kecepatan difusi di pengaruhi beberapa faktor seperti: 

gerakan mekanik, konsentrasi/ kepekatan zat penyamak, dan temperatur. 

 Fiksasi Zat Penyamak 

Setelah zat penyamak terdifusi kedalam kulit maka mulai terjadi ikatan antara 

molekul zat penyamak dengan kulit. Pengikatan pada zat penyamak di pengaruhi 

beberapa faktor yang diantaranya adalah PH (Pancapalaga, 2008) 

2.7 Kadar Lemak 

Kelenjar lemak umumnya disamakan dengan kelenjar minyak ditinjau dari 

fungsi khasnya, yakni meminyaki atau melumasi sel-sel rambut dan lapisan korium 

pada epidermis. Pada lapisan epidermis lipida terdapat sebagai kelenjar minyak, 

folikel rambut, dan sel-sel epidermis. Menurut Roddy (1978). Lipida merupakan 

substansi mirip lemak yang terdapat pada benda hidup yang dicirikan oleh ketidak 

larutanya pada air, serta kelarutanya pada pelarut organik, seperti eter, hidrokarbon 

aromatik, atau alkohol. 

Lemak atau lipid adalah senyawa kimia yang tidak dapat larut di dalam air. 

Menurut Triadmojo (2012) Lemak pada kulit sebagai lipida sederhana, contohnya 
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trigliserida dan wax (lilin); senyawa-senyawa lipida, seperti fosfolipid, glikolipid, 

dan fosfatida; derivat lemak, seperti asam lemak, alkohol, dan sterol. 

Sehingga dalam penyamakan kulit kelinci Rambon perlu di lakukan 

pembersihan terlebih dahulu agar bahaan penyamak dapat masuk ke dalam kullit 

atu kolagen. Kulit kelinci samak Rambon yang terbaik memiliki kandungan lemak 

yang rendah, seperti apa yang di katakan oleh Pertiwiningrum et al.(2004) Sampel 

kulit tersamak terbaik (terendah) dihasilkan pada perlakuan mimosa 12,5% (a2) = 

3,745% dan kurang baik (tinggi) dihasilkan pada perlakuan mimosa  10% (a1) = 

10,28%. Semua perlakuan bahan penyamak menghasilkan kadar lemak/minyak 

kulit pari tersamak. 

2.8 Kekuatan Tarik 

Kulit mentah ataupun yang disamak diukur dan dinyatakan kekuatanya 

dengan kekuatan tarik dan kemuluran. Kekuatan tarik (kg/cm2) ialah besarnya 

beban (kg) yang dibutuhkan untuk menarik contoh kulit berukuran panjang 5cm 

dan lebar 1 cm dengan kecepatan penarikan 25 m per menit hingga contoh kulit 

tersebut putus. Bentuk anyaman, keutuhan serabut kolagen, dan sudut anyaman ikut 

menentukan besarnya kekuatan tarik dan kemuluran. Komposisi menepati posisi 

baru di tekuk, hal ini menyebabkan kulit menjadi lentur. Selain itu, kelenturan kulit 

di pengaruhi oleh air, lemak, struktur serabut, dan ketebalan kulit. Kelenturan juga 

digunakan untuk mengukurterjadinya degradasi. Degradasi mengakibatkan kulit 

bertambah kaku karena denaturasi  dan terjadinya gelatinisasi serabut-serabut kulit 

(Triadmojo, 2012). 
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1.6. Hipotesis  

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

1. Diduga ada pengaruh konsentrasi mimosa terhadap  kekuatan tarik dan 

kadar lemak  pada   kulit  samak kelinci.  

2. Diduga  level konsentrasi bahan mimosa terbaik 20 % untuk 

menghasilkan kekuatan tarik dan kadar lemak pada  kulit kelinci samak.   

 


