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I. PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Penggunaan gelatin sangat luas dalam dunia industri, seperti industri 

pangan, farmasi, hingga kosmetik. Dalam industri pangan, gelatin dapat berfungsi 

sebagai pembentuk gel, penstabil, pengemulsi, pengental, penghasil buih, 

pembentuk kristal, pengkilat, pengikat air dan perekat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwasanya penggunaan gelatin berbanding terbalik dengan 

produksi gelatin, yaitu penggunaan gelatin lebih besar daripada produksi gelatin 

itu sendiri. Menurut Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (2017) impor 

gelatin Indonesia pada tahun 2012 mencapai 25.254,3 US$ dan terus meningkat 

hingga 29.373,1 US$ pada tahun 2016. Akibat kebutuhan akan gelatin yang 

semakin meningkat dan minimnya produksi gelatin di dalam negeri yang 

berakibat ketergantungan impor gelatin dengan nilai yang terus meningkat tiap 

tahunnya. 

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Tercatat pada tahun 2010 

jumlah ternak di Inonesia sebesar  12.749.696 ekor meningkat pada tahun 2011 

berjumlah 14.824.373 ekor (Badan Pusat Statistik, 2012). Akibat dari banyaknya 

jumlah ternak, Indonesia mempunyai potensi untuk memproduksi gelatin dari 

kulit ataupun tulang hewan ternak. Kulit sapi yang selama ini hanya dimanfaatkan 

sebagai rambak, sepatu, tas, dan sebagai bahan utama pembuatan wayang dapat 

dimanfaatkan untuk menangani permasalahan ketergantungan impor gelatin yang 

terlalu tinggi. 
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Gelatin merupakan jenis protein yang didapatkan dari hasil ekstraksi 

jaringan kolagen hewan. Sumber utama gelatin berasal dari sapi (tulang dan kulit 

jangat), babi (tulang), dan ikan (tulang dan kulit). Menurut Lestari dkk. (2010) 

menyatakan bahwa besarnya komponen non karkas (kulit) pada sapi Jawa, yaitu 

8,11% pada sapi Jawa jantan dengan berat 18,34 kg dan 6,84% pada sapi Jawa 

betina dengan berat 14,66 kg.  

Gelatin kulit sapi didapat dari proses hidrolisis menggunakan asam 

ataupun basa, kemudian didenaturasi menggunakan panas dengan pelarut air. 

Proses asam yang biasa digunakan adalah asam sulfat, asam fosfat, dan asam 

klorida, tetapi yang paling baik dan umum digunakan adalah asam klorida. Waktu 

yang dibutuhkan dalam proses asam umumnya 24-48 jam, jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan proses basa yaitu sekitar 3 bulan. Larutan asam mampu 

mengubah serat kolagen tripel heliks menjadi rantai tunggal dalam waktu singkat, 

sehingga pada waktu yang sama jumlah kolagen yang terhidrolisis lebih banyak. 

Perendaman dalam larutan asam terhadap kolagen dapat menghasilkan polimer 

gelatin dengan glisin sebagai penyusun utama (Gomez dkk., 2004). Ada beberapa 

faktor yang harus diperhatikan untuk menghasilkan gelatin dengan mutu yang 

baik, diantaranya adalah konsentrasi asam yang digunakan dan suhu ekstraksi. 

Menurut Wiyono (2001), asam yang biasa digunakan dalam proses demineralisasi 

adalah asam klorida dengan konsentrasi 4 – 7%. Pada penelitian Wulandari (2006) 

gelatin tulang ikan gabus dengan perlakuan suhu ekstraksi 70° C mendapatkan 

hasil terbaik daripada gelatin yang dihasilkan dari perlakua dengan suhu ekstraksi 

60° C dan 80° C. . 
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Marshmallow merupakan salah satu produk pangan dengan bahan baku 

gelatin. Marshmallow adalah kembang gula berbentuk seperti spons yang terbuat 

dari gula yang dikocok hingga membentuk buih atau foam dengan bantuan 

gelatin. Marshmallow bila dimakan meleleh di dalam mulut karena merupakan 

hasil dari campuran gula atau sirup jagung, putih telur, gelatin, gum arab dan 

bahan perasa yang dikocok hingga mengembang (Nakai dan Modler, 1999).  

Penambahan gelatin pada pembuatan marshmallow berpengaruh pada sifat fisik 

maupun kimia pada marshmallow. Gelatin yang ditambahnkan pada marshmallow 

akan mempengaruhi kadar air, kadar abu, tekstur serta pengembangan adonan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang 

penambahan HCl dengan konsentrasi dan suhu ekstraksi yang berbeda untuk 

menghasilkan gelatin dengan mutu yang sesuai dengan ketentuan Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Gelatin kulit sapi dengan mutu yang mendekati 

ketentuan SNI merupakan gelatin terbaik, kemudian gelatin terbaik diaplikasikan 

pada marshmallow dengan konsentrasi yang berbeda untuk melihat efektivitas 

penggunaan gelatin kulit sapi. Marshmallow dari gelatin kulit sapi akan 

dibandingkan dengan marshmallow komersial yang ada di pasar. 

1. 2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Mengetahui interaksi konsentrasi HCl dan suhu ekstraksi yang berbeda pada 

mutu gelatin kulit sapi. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi HCl terhadap mutu gelatin kulit sapi.  

3. Mengetahui pengaruh suhu ekstraksi terhadap mutu gelatin kulit sapi. 
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4. Mengetahui perlakuan terbaik gelatin kulit sapi dengan konsentrasi HCl dan 

suhu ekstraksi yang berbeda. 

5. Mengetahui kualitas marshmallow dari gelatin kulit sapi. 

1. 3 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Terjadi interaksi antara konsentrasi HCl dan suhu ekstraksi terhadap mutu 

gelatin kulit sapi. 

2. Konsentrasi HCl berpengaruh terhadap mutu gelatin kulit sapi. 

3. Suhu ekstraksi berpengaruh terhadap mutu gelatin kulit sapi. 

4. Gelatin dengan perlakuan terbaik berpengaruh terhadap kualitas 

marshmallow. 


