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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gelatin merupakan protein hasil hidrolisis kolagen tulang dan kulit atau 

ligament (jaringan ikat) hewan yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan 

industri, baik industri pangan ataupun non-pangan karena memiliki sifat yang 

khas yaitu dapat berubah secara reversible dari bentuk sol ke gel, mengembang 

dalam air dingin, dapat membentuk film serta mempengaruhi viskositas suatu 

bahan, dan dapat melindungi system koloid.  

Ada banyak industri yang menggunakan gelatin. Misalnya dalam industri 

pangan digunakan sebagai pembentuk busa (whipping agent), pengikat (binder 

agen), penstabil (stabilizer), pembentuk gel (gelling agent), perekat (adhesive), 

peningkat viskositas (viscosity agent), pengemulsi (emulsifier), finning agent, 

cystal modifier, dan pengental (thickener). Selain industri di bidang pangan, 

gelatin diperlukan pula dalam industri non-pangan seperti pada industri bidang 

farmasi sebagai cangkang kapsul, pengikat tablet dan mikroenkapsulasi. Dalam 

industri fotografi, digunakan sebagai pengikat bahan peka cahaya. Sedangkan 

dalam industri kosmetik digunakan untuk menstabilkan emulsi pada produk 

shampo, penyegar dan lotion, sabun, lipstick, cat kuku, busa cukur dan krim 

pelindung sinar matahari. 

Indonesia mengimpor gelatin dari negara-negara seperti: Perancis, Jepang, 

India, Brazil, Jerman, Cina, Argentina dan Australia. Impor gelatin di Indonesia 

mencapai 6.200 ton pada tahun 2003 dengan harga jual dipasar dalam negeri 
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mencapai Rp 60.000 sampai Rp 70.000 per kilogramnya (Wahyuni et al., 2009). 

Permintaan gelatin semakin meningkat dengan diperlihatkannya peningkatan 

produksi gelatin dunia yang mendekati angka 326.000 ton per tahun, dimana 

gelatin ini diperoleh dari kulit babi (46%), dari kulit sapi (29,4%), dari tulang sapi 

(23,1%), dan dari sumber lain (1,5%) (Karim, 2009). Penggunaan gelatin dari sapi 

dan babi menimbulkan masalah bagi para penggunanya, untuk gelatin sapi 

bermasalah bagi pemeluk agama Hindu sedangkan gelatin babi bermasalah bagi 

pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, maraknya penyakit sapi gila (mad cow 

disease), penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease) dan Bovine 

Spongiform Encephalopathy (BSE) pernah menyerang sapi di banyak negara. 

Karena itulah, diperlukan alternative pembuatan gelatin menggunakan 

sumber kolagen dari ikan yaitu pada kulit ataupun tulang yang merupakan limbah 

industri pengolahan ikan. Tulang dan kulit ikan merupakan limbah dari proses 

pengolahan hasil perikanan yang selama ini tidak dimanfaatkan dan akan 

menimbulkan kerugian terutama pencemaran lingkungan jika dalam jumlah besar. 

Hampir semua jenis ikan berkulit dan berduri dapat diambil gelatinnya. Gelatin 

dapat dibuat dari kolagen ikan laut atau air tawar sehingga mampu mendukung 

pengembangan lahan budaya perikanan yang masih belum ditingkatkan. 

Menurut sumber Kelompok Kerja Penyelarasan Data Kelautan dan 

Perikanan (2011), terdapat 5 jenis budidaya yang memiliki potensi dan tingkat 

pemanfaatannya. Lahan jenis budidaya yang paling berpotensi di Indonesia adalah 

laut (Marine Culture) dimana memiliki potensi lahan sebesar 12.545.072 Ha dan 

sudah dimanfaatkan sebesar 117.649 sehingga peluang pengembangannya masih 
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mencapai 12.427.423 Ha. Lahan budidaya berpotensi yang kedua adalah tambak 

(Brackishwater Pond) yaitu sebesar 2.963.717 Ha dan dimanfaatkan sebesar 

682.857 Ha sehingga peluang pengembangannya masih sangat besar yaitu sebesar 

2.280.860 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan untuk lahan budidaya 

perikanan masih sedikit sehingga peluang kesempatan pengembangannya masih 

sangat besar. Karena itu alangkah baiknya lahan budidaya perikanan 

dimanfaatkan sebaik mungkin supaya hasil produksi ikan lebih meningkat lagi. 

Apabila pemanfaatan lahan budidaya lebih baik, maka nantinya limbah dari hasil 

perikanan akan menjadi sisi negatifnya. Maka dari sinilah dapat dilakukan 

penelitian untuk mengolah limbah perikanan menjadi sesuatu yang bermanfaat. 

Penelitian pemanfaatan tulang ikan menjadi gelatin telah berkembang pesat 

saat ini. Tidak hanya pemanfaatan limbah ikan laut sebagai aplikasi gelatin, tapi 

pemanfaatan limbah ikan tawar juga sudah dilakukan. Salah satu penelitian 

pembuatan gelatin dari tulang ikan air tawar (Anabantidae) dengan variasi metode 

ekstraksi yaitu melakukan pengadukan, penggunaan dandang, dan soxhlet dengan 

waktu tertentu dan volume pengekstraksi berbeda sehingga diketahui proses 

paling baik untuk ekstraksi adalah dengan pengadukan (Hariyanto dan Yosafat, 

2010). Selain itu, telah dilakukan ekstraksi gelatin dengan variasi konsentrasi 

perendaman, lama waktu perendaman, suhu dan lama proses ekstraksi. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian pemanfaatan khususnya pada limbah 

tulang ikan nila sebagai salah satu dari ikan tawar sebagai gelatin dengan 

pengaruh lama penyimpanan pada suhu ruang (Haris, 2008). Dalam penelitian itu 

juga dilakukan variasi konsentrasi HCl 4%, 5% dan 6% sehingga menghasilkan 
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nilai rendemen yang paling tinggi dengan menggunakan konsentrasi 6% selama 2 

hari.  

Selain variasi konsentrasi asam, metode ekstraksi, dan berbagai jenis ikan 

untuk ekstraksi gelatin terdapat pula variasi metode pengeringan untuk 

menghasilkan serbuk gelatin. Telah dilakukan penelitian pembuatan gelatin 

dengan variasi metode pengeringan menggunakan pengeringan vakum dan dengan 

menggunakan freeze dry dimana hasil terbaik diperoleh dari pengeringan vakum 

(Astawan, 2003). Pada penelitian tersebut tidak menggunakan oven, pengeringan 

vakum adalah pengeringan yang menggunakan rotavapor. 

Karena itulah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap proses 

pengeringan hasil ekstraksi yaitu dengan melakukan penelitian variasi suhu 

pengeringan menggunakan oven untuk hasil ekstraksi gelatin tulang ikan tawar, 

khususnya tulang ikan nila. Pengeringan menggunakan oven diperlukan karena 

prosesnya sangat mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus untuk 

penggunaan alatnya. Penggunaan oven lebih menguntungkan karena sampel tidak 

diletakkan dalam keadaan vakum sehingga dapat dilakukan pengecekan sampel 

untuk tiap keadaan tertentu. Apabila telah diperoleh hasil dari pembuatan gelatin 

tulang ikan nila, maka selanjutnya perlu mengetahui karakterisasi gelatin tersebut 

sehingga dilakukan pengujian yang meliputi uji rendemen, kadar air, kadar abu, 

titik leleh, titik gel, FT-IR, dan penentuan berat molekul. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variasi suhu pengeringan terhadap proses 

terbentuknya gelatin dari bahan dasar tulang ikan nila? 

2. Berapakah suhu pengeringan terbaik untuk menghasilkan gelatin dari 

bahan dasar tulang ikan nila? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Gelatin diperoleh dari tulang ikan nila. 

2. Variasi suhu pengeringan pada proses pembuatan gelatin adalah 45oC, 

50oC, 55 oC, 60 oC dan 65oC. 

3. Uji yang akan dilakukan untuk mengetahui karakteristik gelatin adalah 

uji penentuan rendemen, titik gel, titik leleh, kadar air, kadar abu, berat 

molekul, dan uji FTIR. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menentukan pengaruh variasi suhu pengeringan 

terhadap proses terbentuknya gelatin dari bahan dasar tulang ikan nila. 

2. Mengetahui dan menentukan suhu pengeringan terbaik untuk 

menghasilkan gelatin dari bahan dasar tulang ikan nila. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang sintesis dan karakterisasi gelatin dari bahan dasar tulang 

ikan nila diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah dan kontribusi yang 

positif terhadap perkembangan material dalam bidang ilmu pengetahuan serta 

dalam bidang perikanan dan kelautan. 

 




