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I PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Ikan patin atau yang dalam dunia perdagangan dikenal dengan catfish 

merupakan komoditas baru dalam dunia perikanan. Ikan ini baru dipasarkan sebagai 

komoditas hasil budidaya perikanan selama satu dasawarsa terakhir ini. Sebelumnya 

masyarakat penggemar seafood jarang mengenalnya dibandingkan dengan udang, 

ikan tuna, dan salmon. Namun sekarang ikan patin menjadi komoditas yang sangat 

penting dan populer  karena pasarnya berkembang dengan pesat.  Salah satu negara 

yang berhasil mengembangkan budidaya ikan patin dan merajai pasar adalah 

Vietnam (Purnomo, 2007). Dalam proses produksinya fillet ikan patin 

menghasilkan limbah yang cukup besar, salah satu limbah yang dihasilkan yaitu 

tulang. Tulang ikan sendiri memiliki kandungan protein kolagen yang cukup tinggi, 

protein kolagen merupakan protein yang banyak terdapat pada jaringan tubuh, dapat 

ditemukan pada kulit, jaringan pengikat dan tulang serta merupakan protein 

struktural tubuh. Kolagen merupakan protein dari golongan protein 

fibril/skleroprotein yang struktur molekulnya berbentuk serabut. Protein ini tidak 

larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa ataupun alkohol . 

 

 

Kolagen merupakan protein struktural utama yang ditemukan pada kulit hewan 

dan tulang hewan dimana menjadi sumber gelatin berasal. Data menunjukkan 

bahwa produksi gelatin tiap tahun di seluruh dunia mencapai 326.000 ton. Gelatin 

yang berasal dari kulit babi menempati urutan terbesar, yaitu 46%, kulit sapi 29,4%, 

tulang sapi 23,1%, dan sumber lainnya hanya 1,5%.  Fungsi gelatin adalah sebagai
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pengemulsi, penstabil pada sistem emulsi. Sampai saat ini bahan baku yang banyak 

digunakan untuk produksi industri gelatin adalah tulang sapi, kulit sapi dan kulit 

babi. Pemanfaatan gelatin dari mamalia tersebut masih banyak menemui kendala 

diantaranya adalah kepercayaan yang dianut oleh konsumen dimana umat Hindu 

dilarang mengkonsumsi sapi (Putro, 2007). Sebagian orang juga khawatir 

mengkonsumsi limbah sapi karena adanya penyakit sapi gila (mad cow disease), 

penyakit mulut dan kuku (foot and mouth), dan Bovine Spongiform Encephalopathy 

(BSE). Selain itu, bahan-bahan yang berasal dari babi tidak boleh dikonsumsi oleh 

umat Islam (Wahyuni dan Rosmawati, 2003). 

 

 

Berdasarkan proses pembuatan terdapat dua jenis gelatin yaitu Tipe A dan Tipe 

B. Gelatin Tipe A diproduksi melalui proses asam sedangkan Tipe B diproduksi 

melalui proses basa (Utama, 1997). Terdapat beberapa proses yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan gelain antara lain pembersihan tulang, perendaman 

asam, ekstraksi dan pengeringan. Ekstraksi merupakan salah satu proses dimana 

semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia ditarik keluar dan masuk ke 

dalam pelarut (Martianingsih dan Atmajaya, 2010). Proses Ekstraksi dapat 

mempengaruhi kualitas dari gelatin yang dihasilkan. Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian berkaitan dengan variasi lama waktu ekstraksi terhadap 

kualitas  Gelatin.  Dalam beberapa pertimbangan waktu ekstraksi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 3 jam, 4 jam dan 5 jam.
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1.3 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu : 

1.   Apakah  terdapat  pengaruh  lama  waktu  ekstraksi  terhadap  karakteristik 

fisika dan kimia gelatin tulang ikan patin? 

 

 

2.   Berapa lama waktu ekstraksi gelatin yang diperlukan untuk mendapatkan 

karakteristik fisika dan kimia sesuai dengan SNI?? 

 

 

1.4 Tujuan 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Untuk mengetahui pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap karakteristik 

fisika dan kimia gelatin ikan patin 

2.   Untuk  mengetahui  apakah  gelatin  ikan  Patin  memiliki  kualitas  sesuai 

dengan SNI 

 

 

1.5 Manfaat 
 

Bila penelitian ini terselesaikan dengan baik maka menghasilkan manfaat 

yaitu : 

1.   Agar  mahasiswa  mengetahui  lama  waktu  ekstraksi  yang  efektif  dalam 

pembuatan Gelatin 

2.   Agar mahasiswa dapat meningkatkan nilai dari produk yang dihasilkan


