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I .PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Limbah kelinci berupa  kulit  potensinya belum secara optimal tergali. Salah 

satu olahan kulit kelinci yang potensi untuk dikembangkan adalah dibuat produk 

gelatin. Gelatin merupakan salah satu jenis protein yang diperoleh dari kolagen 

alami yang terdapat dalam kulit dan tulang.  Gelatin banyak digunakan untuk 

berbagai keperluan industri, baik industri pangan maupun non-pangan karena 

memiliki sifat yang khas, yaitu dapat berubah secara reversibel dari bentuk sol 

kegel, mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film, mempengaruhi 

viskositas suatu bahan, dan dapat melindungi sistem koloid. 

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 membutuhkan 

gelatin antara lain industri konfeksioneri, produk jelly, industri susu, margarin dan 

food suplement.  

Menurut Biro Pusat Statistik (2007), gelatin di Indonesia masih banyak di 

import dari negara tetangga seperti Cina, Australia, dan beberapa negara Eropa, 

dengan   jumlah impor gelatin mencapai 2.715.782 kg dengan nilai 9.535.128 dolar 

AS. Permasalahannya adalah gelatin impor masih diragukan kehalalannya. Karena 

umumnya gelatin diambil dari kulit babi.   Indonesia khususnya di Malang potensi 



2 
 

kulit asal kelinci melimpah, masyarakat Batu Malang masih banyak yang belum  

mengerti nilai kemanfaatan kulit kelinci sebagai bahan dasar gelatin.   

 Informasi kulit kelinci sebagai bahan dasar gelatin masih belum banyak 

terungkap, salah satunya adalah proses perendaman asam untuk menghasilkan 

gelatin. Karena menurut Zhou dan Regenstein, (2004) apabila kolagen diperlakukan 

dengan asam atau basa dan diikuti dengan panas, struktur fibrosa kolagen dipecah 

ireversibel menghasilkan gelatin. Lebih lanjut dikatakan oleh  Ward dan Court 

(1977) asam mampu mengubah serat kolagen triple heliks menjadi rantai tunggal, 

sedangkan larutan basa hanya mampu menghasilkan rantai ganda. 

Konversi kolagen kulit yang bersifat tidak larut dalam air menjadi gelatin 

yang bersifat larut dalam air merupakan transformasi esensial dalam pembuatan 

gelatin.Agar dapat diekstraksi kolagen harus diberi perlakuan awal. Ekstraksi ini 

dapat menyebabkan pemutusan ikatan hidrogen diantara ketiga rantai tropokolagen 

menjadi tiga rantai bebas, dua rantai saling berikatan dan satu rantai bebas, serta 

tiga rantai yang masih berikatan (Poppe 1992). Perlakuan alkali menyebabkan 

kolagen mengembang dan menyebar yang sering dikonversi menjadi gelatin 

Disamping pelarut alkali kolagen juga larut dalam pelarut asam. 

Namun belum banyak yang memberikan laporan penggunaan asam asetat 

dan seberapa besar kosentrasi asam asetat dalam pelarut kulit kelinci untuk 

menghasilkan gelatin. Oleh karena itulah perlunya dilakukan penelitian tentang 

kualitas gelatin kulit kelinci dengan menggunakan pelarut asam asetat.  

. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah  dalam 
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penelitian ini adalah:  

a. Apakah ada pengaruh konsentrasi perendaman asam asetat terhadap 

kekuatan gel dan titik leleh gelatin kulit kelinci? 

b. Berapa level terbaik dihasilkan dalam kekuatan gel dan titik leleh gelatin 

kulit kelinci? 

 

1.3. Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah  di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pengaruh konsentrasi perendaman asam asetat terhadap 

kekuatan gel dan titik leleh gelatin kulit kelinci. 

b. Menemukan level konsentrasi asam asetat dalam proses perendaman untuk 

menghasilkan kekuatan gel dan titik leleh terbaik gelatin kulit kelinci. 

1.4. Sasaran 

Menghasilkan suatu produk gelatin dari kulit kelinci yang berkualitas yaitu 

dengan kekuatan gel dan titik leleh yang terbaik. 

 

 




