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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wulandari (2006), menyatakan bahwa gelatin adalah suatu protein yang

diperoleh dari hidrolisis parsial protein serabut kolagen yang banyak terdapat pada

kulit, tulang dan jaringan ikat hewan. Gelatin banyak digunakan dalam industri

pangan dibandingkan dengan hidrokoloid yang lain karena keunikan dan sifat

fungsionalnya yang luas untuk aplikasi dalam berbagai industri dan untuk

meningkatkan protein pada bahan pangan.

Permintaan pasar antar negara terhadap gelatin meningkat sepanjang

tahun. Kebutuhan akan gelatin yang tinggi dan adanya masalah keraguaan akan

kehalalan gelatin impor tersebut sehingga perlu dicarikan alternatif bahan baku

lainnya. Sumber alternatif gelatin dari bahan baku yang telah mendapat perhatian

berupa ayam dan ikan (Lim et al., 2001).

Gelatin merupakan produk multiguna dan banyak dimanfaatkan dalam

industri makanan, farmasi, obat-obatan dan lain-lain. Di Indonesia selama ini,

kebutuhan akan gelatin dominan dipenuhi dengan cara impor dari negara-negara

penghasil gelatin sehingga setelah tiba di Indonesia biayanya menjadi mahal.

Masalah yang lebih krusial lagi adalah masalah kehalalannya bagi umat muslim,

mengingat bahan baku gelatin impor diduga berasal dari kulit atau tulang babi

(Apriyantono, 2003). Gelatin sangat penting dalam diversifikasi bahan makanan

karena nilai gizinya yang tinggi terutama kadar protein khususnya asam amino

dan rendahnya kadar lemak misalnya dengan membuat gelatin kaki ayam broiler.

Menurut data BPS (2012), Indonesia mengimpor gelatin sebanyak

3.771,04 ton atau senilai US$ 27.697.810 dari Amerika Serikat, Perancis, Jerman,
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Brasil, Korea, Cina dan Jepang. Salah satu alternatif yang dapat menjadi solusi

dalam masalah limbah kaki ayam broiler ini adalah mengolahnya menjadi bahan

yang sangat berguna dalam industri makanan, dan bahan non makanan yaitu

gelatin.

Kaki ayam broiler merupakan salah satu hasil samping yang ditemukan di

Tempat Pemotongan Ayam (TPA). Potensinya yang melimpah seiring dengan

tingginya jumlah pemotongan ayam, sehingga memerlukan penanganan yang baik

agar lingkungan tempat pemotongan terjaga. Jumlah pemotongan ayam broiler di

Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 1,9 juta miliar dan meningkat di tahun 2013

menjadi 2,2 juta miliar ekor (Soegiyono, 2013).

Berdasarkan proses pembuatan gelatin, terdapat dua jenis tipe gelatin yaitu

Tipe A dan Tipe B. Proses pembuatan gelatin Tipe A melalui proses asam, bahan

baku diberi perlakuan perendaman dalam larutan asam seperti asam klorida, asam

sulfat, asam sulfit atau asam fosfat, sedangkan proses basa bahan baku direndam

pada larutan alkali seperti air kapur (Poppe, 1992).Kualitas gelatin yang

dihasilkan selaindipengaruhi oleh larutan asam atau basa, juga dipengaruhi oleh

lama perendamam. Menurut Jannah (2007) bahwa lama perendaman akan

mempengaruhi kelarutan kolagen dalam pelarut asam. Waktu perendaman yang

lebih baik adalah dibawah 6 hari.

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

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

(LPPOM-MUI, 1997). Waktu yang dibutuhkan dalam proses asam umumnya 10-

48 jam Hinterwaldner (1977), jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan proses
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basa.Penggunaan asam (khususnya HCl) memiliki kelebihan dibanding yang lain

karena asam mampu menguraikan serat kolagen lebih banyak dan cepat tanpa

mempengaruhi kualitas gelatin yang dihasilkan.

Berdasarkan pemikiran diatas dipandang perlu untuk dilakukan penelitian

uji kualitas fisik dan kimia gelatin kaki ayam broiler. Hal ini disebabkan karena

informasi mengenai pembuatan dan uji kualitas fisik dan kimia asal gelatin kaki

ayam broiler belum tersedia secara lengkap. Selain itu pembuatan gelatin kaki

ayam broiler dilakukan dengan proses perendaman HCl 3% dengan lama

perendaman yang berbeda.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lamanya

perendaman kaki ayam broiler dengan HCl 3% terhadap kualitas kimia tepung

gelatin yang meliputi  kadar abu, kadar protein, kadar air, lemak, dan karbohidrat

serta kualitas fisik meliputi pH, kekuatan gel, dan kelarutan dalam air.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kualitas

gelatin kaki ayam broiler yang direndam HCl 3% serta mengetahui lama

perendaman  kaki ayam broiler yang terbaik terhadap kualitas  gelatin.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan

yang nyata terhadap kualitas fisik dan kimia tepung gelatin kaki ayam broiler

dengan perendaman HCl 3% dan lama perendaman yang berbeda.


