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I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Gelatin merupakan derivat protein dari serat kolagen yang dapat diekstraksi 

dari tulang, kulit, maupun jaringan ikat pada hewan. Gelatin memiliki karakteristik 

yang unik antara lain kemampuan untuk berbalik bentuk dari sol menjadi gel, 

bersifat amfoter dan menjaga sifat koloid. Produk ini sering digunakan untuk 

keperluan industri bidang pangan, kosmetik dan media mikrobiologis.  

 Penggunaan gelatin dalam industri berguna untuk meningkatkan kualitas 

tekstur, daya kembang, dan kestabilan contohnya dalam industri pangan yaitu 

gelatin digunakan untuk meningkatkan daya ikat air pada produk daging. Selain itu 

gelatin sering kali dimanfaatkan pada bidang farmasi yang sebagaimana 

dimanfaatkan dalam pembuatan hard capsule, Gelatin juga dapat dimanfaatkan 

dalam bidang kosmetik yang biasa digunakan sebagai emulsifier dan bahan 

pelembut (smoothing agent). Sedangkan dalam bidang fotografi digunakan untuk 

proses pembuatan film. 

 Daging ikan patin dapat diolah menjadi bermacam-macam makanan misalnya 

pempek, model, tekwan atau kerupuk ikan. Pada umumnya bagian ikan yang tidak 

dapat dimakan dapat mencapai 35%, bagian yang tidak dapat di makan ini adalah 

bagian kepala sekitar 10%, bagian tulang sekitar 11,2%, sirip sekitar 3,4%, kulit 4,0%, 

duri 2,0%, dan bagian isi perut 4,4% (gelembung renang, jeroan dan gonad) (Irawan 

1995 dalam Pradiana 2005). Bagian-bagian ini (limbah) seperti kulit dan tulang masih 

dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi yaitu gelatin.  
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 Di Indonesia, gelatin masih sangat diragukan kehalalannya karena diperoleh 

dengan mengimpor dari berbagai negara, salah satunya adalah negara China. 

Gelatin dari China umumnya dibuat dari tulang babi. Untuk mengurangi impor 

gelatin dari negara lain dan masyarakat dapat mengkonsumsi gelatin yang 

memenuhi hukum syariat Islam yang mewajibkan konsumsi makanan dan minuman 

dari bahan yang halal, maka perlu dilakukan penelitian pembuatan gelatin dengan 

bahan baku alternatif yang dapat diterima seluruh masyarakat. Maka dari itu 

diperlukannya inovasi terbaru bahan dasar pembuatan gelatin yang memenuhi 

hukum syariat Islam yaitu dari kulit maupun tulang sapi dan ikan.  

 Akan tetapi pemanfaatan gelatin dari kulit maupun tulang sapi memiliki 

kelemahan yaitu dikarenakan penyakit pada mamalia yang disebut dengan Bovine 

Spongiform Enchephalopthy (BSE) (Gumundsson, 2002), serta adanya penyakit 

mulut dan kuku (Foot and Mouth Desease) (Nurilmala, 2004). Berkaitan dengan 

kelemahan pada gelatin bahan dasar sapi, maka alternatif yang disarankan adalah 

gelatif bersumber dari ikan. Hal itu disebabkan karena ikan memiliki karekteristik 

yang mirip dengan gelatin yang bersumber dari sapi (Gumundsson, 2002).  

 Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian gelatin 

dari tulang ikan patin karena memiliki nilai prospektif yang tinggi. Pembuatan 

gelatin dengan menggunakan tulang ikan patin sebagai dapat membantu 

meningkatkan nilai ekonomis limbah tulang ikan patin yang selama ini belum 

termanfaatkan secara maksimal, contohnya yaitu dijadikan produk gelatin. Selain 

itu, proses pada penelitian ini menggunakan proses pengasaman yang dimana lebih 
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menguntungkan karena tidak perlu memakan waktu yang lama serta biaya yang 

relatif lebih murah. 

 Pada proses pembuatan gelatin diperlukan salah satu jenis asam, asam yang 

biasa digunakan yaitu asam klorida. Menurut Septriansyah (2000) asam klorida 

mempunya kelebihan dibandingkan dengan larutan asam yang lain karena asam 

klorida mampu mengurai serat kolagen lebih banyak, cepat dan tanpa mengurangi 

kualitas gelatin. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa pertimbangan maka dalam penelitian 

pembuatan gelatin dari tulang ikan patin akan diberikan variasi lama waktu 

perendaman yaitu 24 jam, 36 jam dan 48 jam dengan konsentrasi pelarut asam 

klorida 5%. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang muncul 

adalah Apakah terdapat pengaruh lama waktu perendaman pelarut asam klorida 

terhadap rendemen dan fisikokimia gelatin dari tulang ikan patin? 
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1.3 Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Menentukan waktu optimal yang diguanakan dalam perendaman 

sehingga didapatkan hasil gelatin tulang ikan patin dengan pelarut asam 

klorida yang terbaik. 

1.4 Manfaat 

  Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa, mahasiswa mengetahui proses pembuatan gelatin 

 tulang ikan patin dengan pelarut asam klorida dengan waktu 

 perendaman optimal yang dibutuhkan dalam pembuatan gelatin. 

2. Bagi masyarakat, bisa mengetahui bahwa tulang ikan patin dapat 

 digunakan sebagai bahan membuat gelatin halal yang diaplikasikan 

 kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi Institusi, menambah literature atau informasi ilmiah mengenai 

 mengenai proses pembuatan gelatin dari tulang ikan patin dengan 

 pelarut asam klorida. 

 

 


