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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Gelatin merupakan produk hasil hidrolisis parsial kolagen yang berasal dari

tulang, kulit, dan jaringan ikat hewan dan mengandung protein yang sangat tinggi,

tetapi rendah kadar lemaknya (Kurniadi, 2009). Gelatin dalam berbagai aplikasi

pangan maupun nonpangan digunakan sebagai bahan pengisi, pengemulsi

(emulsifier), pengikat, pemerkaya gizi, pengatur elastisitas, dapat membentuk

lapisan tipis yang elastis, membentuk film yang transparan dan kuat, daya

cernanya yang tinggi dan dapat diatur, sebagai pengawet, dan penstabil (Hastuti

dan Sumpe, 2007).

Penggunaan gelatin yang sangat luas menyebabkan kebutuhan akan gelatin

semakin meningkat dari tahun ke tahun, laporan terkini mengindikasikan produksi

gelatin dunia mendekati angka 326.000 ton per tahun, dimana gelatin dari kulit

babi sebesar 46%, dari kulit sapi sebesar 29,4%, dari tulang sapi sebesar 23,1%,

dan dari sumber lain sebesar 1,5% (Karim, 2009).

Indonesia termasuk negara yang banyak menggunakan gelatin dalam bahan

pangan maupun nonpangan, untuk mencukupi kebutuhan gelatin didalam negeri,

sebagian besar gelatin yang ada di Indonesia diperoleh dengan cara impor dari

negara-negara penghasil gelatin seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan

Jepang (Puspawati et al, 2012). Menurut data BPS (2012), Indonesia mengimpor

gelatin sebanyak 3.771,04 ton, sebagian besar negara yang mengekspor gelatin ke

Indonesia bukan negara bermayoritas muslim, sehingga dikhawatirkan gelatin

yang diimpor diduga berasal dari kulit dan tulang babi, hal ini diperkuat dengan
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produksi gelatin dunia yang didominasi dari bahan baku babi, penggunaan bahan

baku gelatin menggunakan babi mendatangkan masalah tersendiri, terutama bagi

umat Islam yang tidak diperbolehkan mengonsumsi produk dari olahan babi,

sehingga perlu dicari alternatif lain untuk pengganti kulit dan tulang babi, seperti

kulit atau tulang sapi.

Menurut Dinas Pertanian Pekanbaru (2013), hewan yang dipotong di

Rumah Potong Hewan Pekanbaru (RPH) pada tahun 2012 berjumlah 7.492 ekor.

Meningkat pada tahun 2013 menjadi 10.962 ekor. Meningkatnya jumlah

pemotongan ternak mengakibatkan banyaknya tulang sapi menjadi limbah yang

tidak termanfaatkan secara maksimal, jika dilihat, tulang memiliki banyak

kegunaan, antara lain, mempunyai kandungan fosfat yang digunakan untuk

membuat pupuk buatan, sedangkan kalsium untuk komponen porselen, dan yang

terutama adalah kandungan kolagen yang merupakan protein tulang yang banyak

terdapat dalam tulang sebagai bahan baku pembuatan gelatin.

Tulang kepala sapi merupakan salah satu jenis tulang yang tidak

termanfaatkan dengan maksimal, di Rumah Potong Hewan Pekanbaru, tulang

kepala sapi dengan berbagai ukuran selama ini hanya dibuang dan dibakar,

sehingga perlu ditinjau kembali alternatif baru yang dapat mengoptimalkan

manfaat tulang tersebut. Menurut Arham (2004), limbah seharusnya dijadikan

sebagai sumberdaya tambahan yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan limbah

disamping mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai arti penting bagi

lingkungan.

Mengolah tulang kepala sapi menjadi gelatin akan memberi manfaat yang

bernilai ekonomis. Mendapatkan gelatin yang baik perlu dilakukan suatu
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penelitian. Gelatin dapat diketahui intrinsic dan ekstrinsik dengan melakukan

analisis kualitas fisik (rendemen, nilai pH, dan kekuatan gel) dan kimia (kadar air,

abu, lemak dan protein). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atmoko dan

Pangestuti (2011) pada proses perendaman tulang sapi menggunakan larutan HCl

5% selama 10 hari diperoleh variabel suhu merupakan variabel yang paling

berpengaruh terhadap rendemen gelatin. Persentase rendemen gelatin yang

dihasilkan maksimum sebesar 13,30% diperoleh pada level suhu maksimum 75°C,

sedangkan variabel waktu hidrolisa (ekstraksi) lebih efisien dilakukan selama 2

jam.

Berdasarkan pemikiran diatas telah dilakukan penelitian untuk mengetahui

kualitas fisik dan kimia gelatin tulang kepala sapi menggunakan proses

perendaman asam klorida (HCl) 5% dengan lama perendaman yang berbeda. Hal

ini dilakukan karena informasi mengenai pembuatan gelatin tulang sapi

menggunakan bahan baku yang lebih spesifik belum tersedia secara lengkap.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas fisik (rendemen,

nilai pH, dan kekuatan gel) dan kimia (kadar air, abu, lemak dan protein) gelatin

tulang kepala sapi dengan lama perendaman berbeda menggunakan asam klorida.

1.3. Manfaat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang

kualitas gelatin tulang kepala sapi dengan lama perendaman yang berbeda
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menggunakan asam klorida 5% (HCl) terhadap kualitas fisik (rendemen, nilai pH,

dan kekuatan gel) dan kimia (kadar air, abu, lemak dan protein).

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan

nyata terhadap kualitas fisik (kekuatan gel, nilai pH dan rendemen) serta kimia

(kadar air, abu, lemak dan protein) gelatin tulang kepala sapi dengan lama

perendaman yang berbeda menggunakan asam klorida.


