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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gelatin adalah bahan tambahan makanan (BTP) dari produk alami yang 

didapat dari hasil hidrolisis parsial kolagen dari golongan protein larut air yang 

bersifat sebagai gelling agent atau bahan pengental tambahan pada makanan. 

Gelatin diperoleh dari kolagen yang dapat ditemukan pada kulit, tulang-belulang 

dan kasein tulang yang diperoleh dengan ekstraksi kolagen dengan air panas setelah 

perlakuan asam. Berdasarkan data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2017), 

Indonesia telah mengimpor gelatin sebesar 78. 476, 4 ton pada tahun 2014, sebesar 

73.044,4 ton pada tahun 2015 dan sebesar 80.316, 3 ton pada tahun 2016. Menurut 

Karim dan Bath (2009), produksi gelatin di dunia dapat mencapai 326.000 ton per 

tahun, dengan sumber kulit babi sebesar 46%, kulit sapi 29,4%, tulang sapi 23,1% 

dan dari sumber lainnya 1,5%. Pemanfaatan sumber lain gelatin seperti tulang ikan 

penting dilakukan karena tingginya penggunaan sumber gelatin yang tidak halal. 

Penggunaan tulang ikan bandeng menjadi bahan baku gelatin perlu dilakukan 

karena jumlah produksi ikan bandeng di Indonesia yang melimpah. Jumlah 

produksi dari budidaya ikan bandeng yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 

2014 mencapai 456.691 ton, pada tahun 2015 mencapai 489.997 ton dan pada tahun 

2016 menjadi 494.697 ton (BPS, 2017). Badrudin (2014) menjelaskan bahwa 

produksi ikan bandeng di Indonesia didapat dengan dua acara yaitu penangkapan 

di laut dan budidadaya di tambak dengan menggunakan air payau (semi asin) dan 

air tawar. Menurut pernyataan Aziz dkk. (2013) bahwa habitat ikan berpengaruh 

terhadap kandungan kimia di dalamnya seperti proksimat, asam amino dan asam 

lemak. Perbedaan habitat ini membuat karakteristik tulang ikan berbeda, karena itu 
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perlu dilakukan pengujian terhadap gelatin yang diekstrak dari tulang ikan bandeng 

dengan habitat laut, payau dan tawar untuk mengetahui perbedaan kualitasnya.   

Kualitas gelatin tidak hanya ditentukan oleh karakteristik bahan baku tetapi 

juga perlakuan yang diberikan seperti suhu ekstraksi. Kajian tentang suhu ekstraksi 

pada gelatin penting dilakukan karena faktor derajat perubahan kolagen menjadi 

gelatin bergantung pada suhu ekstraksi pasca perlakuan asam dan saat ini masih 

digunakan suhu bervariasi. Penelitian sebelumnya tentang ekstraksi tulang ikan nila 

yang dilakukan oleh Yenita dkk. (2016) menggunakan suhu 70oC, Hidayat dkk. 

(2016) mengekstrak tulang ikan lele menggunakan suhu 80oC, sedangkan 

Hariyanyo dkk. (2011) mengekstrak tulang ikan air tawar dengan suhu 60-100oC. 

Dari uraian tersebut maka perlu dikaji tentang penggunaan suhu ekstraksi yang 

terbaik untuk mengekstrak gelatin dari tulang ikan bandeng. 

Ekstraksi gelatin dari bahan baku tulang ikan bandeng yang hidup di laut, di 

tambak dengan air payau dan tawar serta dengan suhu ekstraksi yang berbeda 

dilakukan untuk mengetahui perbandingan kualitas gelatin yang dihasilkan. Gelatin 

perlakuan terbaik pada penelitian ini kemudian diaplikasikan pada produk surimi 

ikan bandeng. Surimi merupakan daging yang dilumatkan atau dihaluskan hingga 

membentuk seperti pasta yang dikemas plastik dalam keadaan beku, kemudian 

dibentuk menjadi berbagai imitasi makanan laut seperti crab stick. Proses 

pembekuan surimi dapat mengakibatkan penurunan tingkat kekenyalan surimi. 

Santoso dkk. (2010) menyatakan kekuatan gel surimi akan menurun secara nyata 

seiring dengan lamanya penyimpanan dingin. Penambahan gelatin ditujukan untuk 

meningkatkan kekenyalan surimi dan untuk membandingkan karakteristik produk 

yang ditambahkan gelatin tulang ikan bandeng dengan gelatin komersil.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Crab_stick
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik gelatin dari tulang ikan bandeng habitat laut, payau

dan darat.

2. Mengetahui perlakuan suhu ekstraksi gelatin terbaik dari jenis tulang ikan

bandeng habitat laut, payau dan darat.

3. Mengetahui perbedaan karakteristik surimi dengan penambahan gelatin dari

tulang ikan bandeng dengan gelatin komersil dipasar.

1.3 Hipotesa Penelitian 

Ada pun hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga habitat ikan bandeng perpengaruh terhadap kualitas gelatin dari

tulang ikan bandeng.

2. Diduga suhu ekstraksi berpengaruh terhadap kualitas gelatin dari tulang ikan

habitat laut, payau, dan darat.

3. Diduga terdapat perbedaan karakteristik surimi dengan penambahan gelatin

dari tulang ikan Bandeng dan gelatin komersil di pasar.


