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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kulit

Kulit merupakan salah satu jenis hasil ternak yang sekarang ini telah

dijadikan sebagai suatu komoditi perdagangan dengan harga yang cukup tinggi.

Hal ini dapat dilihat dari data statistik nilai ekspor kulit Indonesia pada tahun

2008 nilai ekspor kulit mencapai 7,600 kg dengan harga jual US$ 100,000,000.

Nilai ekspor yang tinggi ini dapat memberi keuntungan yang cukup baik bagi

industri kulit yang ada di Indonesia. Sudah sejak zaman prasejarah manusia

menggunakan kulit sebagai barang kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, tempat

air minum, dan alas tidur. Sejak zaman itu juga manusia sudah belajar membuat

kulit samak (Sarkar, 1995).

Komoditas kulit digolongkan menjadi kulit mentah dan kulit samak

(Purnomo, 1985). Menurut Judoamidjojo (1974), kulit mentah adalah bahan baku

kulit yang baru ditanggalkan dari tubuh hewan sampai kulit yang mengalami

proses-proses pengawetan atau siap samak. Kulit hewan/ternak berdasarkan besar

kecilnya hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hide (kulit ternak besar, seperti

kerbau, sapi, dan kuda) dan skin (kulit ternak kecil, seperti domba, kambing,

kijang pedet, dan babi). Kulit merupakan organ tunggal yang cukup berat, pada

manusia lebih kurang 16% dari berat tubuh, sedangkan pada ternak sekitar 10%.

Pada sapi, domba, dan kambing masing-masing sekitar 6-8%, 12-15%, dan 8-

12%. Nilai kulit hanya sekitar 10-15% dari nilai karkas (Ockerman dan Hansen.,

2000).
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Ceker ayam (shank) merupakan salah satu organ tubuh ternak ayam yang

memiliki beberapa komponen seperti kulit, tulang, otot dan kolagen. Hasil ikutan

ternak ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan baku penyamakan

kulit. Kulit ceker ayam memiliki kandungan protein sekitar 23%, hal ini tidak jauh

berbeda dengan kulit ternak pada umumnya sehingga dapat disamak (Purnomo,

1992). Kulit ceker ayam merupakan salah satu bagian tubuh ayam yang belum

dimanfaatkan secara maksimal sehingga nilai ekonomisnya akan bertambah

apabila kulit tersebut disamak dan dijadikan kerajinan tangan yang bernilai seni

tinggi.

2.2. Penyamakan

Penyamakan adalah teknik mengubah kulit segar yang mudah rusak

menjadi kulit samak atau kulit matang yang stabil, tidak mudah rusak oleh

pengaruh biologis, kima dan fisik. Kestabilan dan anyaman melintang dibuat

antara rantai kolagen, menyokong kekuatan dermis dari degradasi, dan tahan

terhadap kelembaban, suhu, dan agen kimia (Sarkar 1995). Beberapa zat kimia

dapat digunakan sebagai bahan penyamak yaitu krom, alumunium, zirconium,

tanin, aldehid, dan lemak (Sarkar, 1995). Bahan ini membantu stabilitas serabut

kulit dan meningkatkan ketahanan fisik dan kimia.

Bahan penyamak dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu anorganik (Cr,

Al, Fe, Zr, dan Ti) dan organik (tanin (sintetik atau vegetable), minyak, dan

aldehid). Pemilihan bahan penyamak merupakan tahap krusial, tergantung pada

tahap proses aplikasi dan sangat berhubungan dengan produk akhir (Triatmojo

dan Abidin, 2004)
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2.3. Krom (Kromosal B)

Krom yang digunakan untuk bahan penyamak adalah dalam bentuk garam

Cr yang bervalensi 3. Sebagian besar bahan penyamak krom komersil memiliki

basisitas 33,3% yang sebanding dengan ukuran partikel optimum untuk

penyamakan. Perbandingan antara jumlah OH terikat dengan jumlah maksimum

Cr dapat mengikat OH disebut basisitas. Bila bahan penyamak krom diendapkan

di dalam substansi kulit maka kenaikkan basisitas selanjutnya terhadap larutan ini

berakibat naiknya pengikatan bahan penyamak oleh pergeseran ukuran partikel

sehingga meningkatkan ikatan kimianya (Purnomo, 1997).

Menurut Purnomo (1997), bahan penyamak krom merupakan bahan

penyamak mineral yang paling penting. Hal ini disebabkan oleh kualitas-kualitas

khusus terkait dengan struktur molekuler dari chromium yang memungkinkan

garam-garam chromium trivalen membentuk bahan-bahan yang memiliki daya

tarik kompleks yang kuat untuk bahan kulit.

Menurut Untari (2005), kulit domba yang disamak dengan bahan

penyamak krom mempunyai kekuatan tarik dan kemuluran yang lebih tinggi

dibanding dengan yang disamak nabati. Sedangkan menurut Raharjo dkk. (1990),

bahan penyamak krom menghasilkan kematangan penyamakan kulit yang lebih

baik. Penyamakan  krom disukai selain karena proses yang cepat, relatif murah,

namun juga menghasilkan kulit dengan warna yang lebih bagus dan stabil (Tahira,

2006), lebih lembut/lemas, lebih elastis, dan lebih tahan terhadap panas serta

mikroba (Siring-Ringo, 2012). Proses penyamakan kulit menggunakan larutan

kromium sulfat digunakan dalam jumlah besar berkisar antara 60%-70%. Namun,

tidak  semua larutan kromium sulfat dapat diserap oleh kulit saat proses
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penyamakan  sehingga sisanya berupa limbah yang mengandung kromium

(Asmadi et al., 2009).

Limbah industri merupakan salah satu sumber yang paling berperan dari

adanya kontaminasi di lingkungan (Revathi et al., 2011), di mana pada dekade

terakhir ini pencemaran logam berat dalam tanah meningkat sebagai masalah

global seiring dengan meningkatnya aktivitas industri (Leszczynska, 2010).

Pencemaran cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya proses

industrialisasi. Di satu sisi, sektor industri akan menghasilkan suatu produk dan

akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat

menurunkan kualitas lingkungan dikarenakan pencemaran akibat limbah yang

dihasilkan (Purnomo, 2012).

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009, lingkungan dikatakan tercemar

apabila terdapat proses masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam lngkungan hidup oleh kegiatan manusia

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan. Pesatnya

proses industrialisasi dan penggunaan berbagai bahan baku logam dapat

menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya kasus pencemaran yang melebihi

batas akibat limbah yang dihasilkan sehingga dapat merugikan masyarakat.

2.4. Mimosa

Bahan penyamak nabati adalah zat penyamak yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, dapat larut dalam air, dan dapat mengubah kulit mentah menjadi

tersamak (Jayusman, 1991). Bahan penyamak nabati dalam perdagangan terdapat

dalam bentuk babakan yang masih utuh, babakan yang telah digiling menjadi

ekstrak cair, ekstrak kering padat maupun kering bubuk. Mimosa merupakan sari
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kulit kayu akasia, yaitu hasil penyaringan dari babakan kulit kayu akasia

(Purnomo, 1997).

Adanya zat penyamak nabati dalam tumbuhan dapat diketahui dari rasanya

yang kelat (sepet) dan menjadi biru hitam bila bersentuhan dengan pisau besi.

Secara laboratoris, jika sari rebusan bahan penyamak nabati ditetesi dengan

pereaksi gelatin (larutan gelatin 1% ditambah 10% garam dengan pH 4,7) dan bila

timbul endapan berarti mengandung zat penyamak. Makin banyak endapan yang

ada berarti makin banyak terdapat zat penyamak (Jayusman, 1991).

Penyamakan nabati adalah proses penyamakan kulit mentah menjadi kulit

samak dengan menggunakan zat penyamak dari tumbuh-tumbuhan yaitu tanin.

Menurut Purnomo (2001) kulit yang disamak menggunakan bahan nabati

umumnya berwarna coklat muda dan kulitnya agak kaku. Mimosa (mimosa

ekstrak) adalah sari kulit kayu akasia (Acasia deoureus) yang sudah diproses

dengan bahan-bahan kimia. Kulit kayu akasia merupakan salah satu bahan

penyamak nabati yang mengandung 35% tanin dalam bentuk babakan kulit,

sedangkan dalam bentuk ekstrak padat mengandung 63% tanin. Dalam sari akasia

terkandung beberapa macam bahan antara lain 63% zat penyamak, 16% zat bukan

penyamak, 19.5% air, dan 1% ampas (Purnomo, 2001).

Mimosa adalah ekstrak/sari kulit kayu akasia (Acasia deoureus) yang

diolah melalui proses penguapan atau secara kimiawi. Kulit yang disamak

menggunakan bahan nabati umumnya menghasilkan kualitas kulit yang lebih

padat dan kompak dengan warna natural coklat (Purnomo, 2001). Menurut

Purnomo (2001), sifat-sifat zat penyamak kulit kayu akasia adalah: (1) zat

penyamaknya mudah disarikan (mudah larut dalam air), (2) mempunyai daya
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menyamak yang baik, (3) baik untuk menyamak segala macam kulit, (4) mudah

bercampur dengan semua bahan penyamak nabati lainnya, dan (5) Sifat kulit yang

disamak dengan babakan akasia lebih berisi (padat), warnanya cokelat muda,

cukup lemas, dan kekuatan tariknya cukup tinggi).

Mimosa dipasarkan dalam bentuk babakan, mengandung tannin rata-rata

35% atau dalam bentuk ekstrak yang padat mengandung 63% tannin. Dalam sari

akasia terkandung beberapa macam zat antara lain adalah zat penyamak (± 63%),

non zat penyamak (± 16%), air (± 19,5%), dan ampas (± 1%) (Judoamidjojo,

1974). Reaksi bahan penyamak nabati diketahui dari banyaknya pengikatan

hidrogen yang terjadi selama proses penyamakan.

Pada saat ini penggunaan mimosa sebagai bahan penyamak nabati telah

digandrungi oleh industri penyamakan kulit di Indonesia, karena bahan penyamak

mimosa hampir menyetarai bahan penyamak krom pada kualitas kulit yang

dihasilkan. Namun penggunaan mimosa (sari kulit kayu akasia) juga dapat

berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan karena akasia merupakan salah satu

pohon yang dilindungi bagi kelestarian lingkungan. Pengambilan kulit kayu yang

dilakukan secara terus menerus dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan

pada pohon dan bahkan bisa membuat pohon menjadi mati. Oleh karena itu perlu

dicari bahan penyamak yang ramah lingkungan yang lain untuk meminimalisasi

penggunaan mimosa sebagai bahan penyamak nabati (Triatmojo dan Abidin,

2014).

2.5. Rambutan

Rambutan termasuk salah satu dari jenis buah-buahan tropika basah yang

berasal dari Asia Tenggara (Suharjono, 1992) dan merupakan buah asli dari
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Malaysia dan Indonesia, kini telah tersebar di daerah-daerah tropis Asia sampai

Pasifik (Garner, 1976).

Rambutan banyak ditanam sebagai pohon buah dan kadang-kadang

ditemukan tumbuh liar. Tumbuhan tropis ini memerlukan iklim lembab dengan

curah hujan tahunan paling sedikit 2000 mm. Rambutan merupakan tanaman

dataran rendah yang ketinggiannya mencapai 300-600 m dpl. Pohon dengan tinggi

15-25 m ini mempunyai banyak cabang (Heyne, 1987).

Daunnya merupakan daun majemuk menyirip yang letaknya berseling

dengan anak daun berbentuk bulat lonjong dengan panjang 7,5-20 cm dan lebar

3,5-8,5 cm, ujung dan pangkal daunnya runcing, tepi rata, pertulangan menyirip,

tangkai silindris, warnanya hijau dan seringkali mengering (Burkill, 1966).

Klasifikasi tumbuhan rambutan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Klasifikasi Ilmiah Tumbuhan Rambutan
Klasifikasi Ilmiah

Kingdom Plantae
Divisi magnoliophyta
Kelas Magnoliopsida

Subkelas Rosidae
Ordo Sapindales

Famili Sapindaceae
Genus Nephelium
Spesies Nephelium lappaceum, L.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Rambutan memiliki bunga yang tersusun pada tandan di ujung ranting,

harum, kecil-kecil dan berwarna hijau muda. Bunga jantan dan bunga betina

tumbuh terpisah dalam satu pohon. Buah berbentuk bulat lonjong yang

mempunyai panjang 4-5 cm dengan duri tempel yang bengkok, lemas sampai

kaku. Kulit buahnya berwarna hijau dan menjadi kuning atau merah kalau sudah
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masak. Dinding buah tebal, biji berbentuk elips, terbungkus daging buah berwarna

putih transparan yang dapat dimakan dan banyak mengandung air, rasanya

bervariasi dari masam sampai manis dan kulit biji tipis berkayu.

Rambutan berbunga pada akhir musim kemarau dan membentuk buah

pada musim hujan, sekitar November sampai Februari. Berkembangbiak dengan

biji, tempelan tunas atau cangkok (Dalimartha, 2005).

Kulit rambutan merupakan bagian dari buah yang ditumbuhi rambut-

rambut lunak, dengan permukaan luar tidak rata karena adanya tonjolan pangkal

rambut, terbagi atas dua lapisan yaitu lapisan dalam berwarna putih susu dan

lapisan luar berwarna dari hijau kekuningan, merah muda, orange sampai merah

tua (Broto, 1989). Didalam kulit buah rambutan terdapat tanin dan sedikit racun

yang berupa saponnin (Burkill, 1966).

Gambar 2.1 Buah Rambutan
Sumber : Dokumentasi Penelitian

Kulit buah rambutan telah dilaporkan mengandung senyawa-senyawa

golongan tanin, polifenol dan saponin (Khairuzzaman, 2010). Tanin adalah

polifenol tanaman yang berfungsi mengikat dan mendapatkan protein. Tanin juga

dipakai untuk menyamak kulit (Harborne, 1987). Kulit buah rambutan
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mengandung tanin yang termasuk jenis tanin terhidrolisis, kadar tanin total pada

kulit buah rambutan sebesar 23,25% (Desinta, 2015).


