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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gelatin adalah produk hidrokoloid yang didapatkan dari hasil 

ekstraksi protein kolagen hewan secara parsial dan bersifat hidrofilik. 

Indonesia menggunakan gelatin dalam industri pangan serta non pangan. 

Gelatin impor masih mendominasi di Indonesia karena belum mampu 

memproduksi sendiri dalam jumlah besar. Gelatin impor menggunakan 

bahan bakunya di antaranya dari kulit babi (46%), kulit sapi (29,4%), dan 

tulang sapi (23,1%), serta sumber lain (1,5%) (Said et al., 2011). 

Penggunaan bahan baku dari kulit babi tentu merupakan masalah 

bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Selain 

babi, penggunaan kulit dan tulang sapi bagi para peneliti di luar negeri 

ternyata juga masih meragukan tingkat higienitasnya (Said et al., 2011). 

Gelatin farmasetis sebagian besar didapatkan dari ekstraksi babi dan sapi. 

Larangan  bagi umat Islam yang mengharamkan penggunaan babi pada 

bagian manapun dan sapi bagi umat Hindu serta penyakit sapi gila bovine 

spongiform encephalopathy memicu pengembangan sumber baru untuk 

isolasi gelatin. Salah satu sumber baru gelatin  adalah dengan memanfaatkan  

limbah perikanan (Dian et al., 2012). 

Ikan lele adalah salah satu jenis ikan tawar yang  dibudidayakan dan 

sampai saat ini hanya dimanfaatkan dagingnya saja, sedangkan tulangnya 

hanya menjadi limbah yang memiliki nilai jual rendah. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian sumber alternatif gelatin dari selain mamalia, yaitu 

salah satunya  adalah ikan, yaitu ikan lele. Banyaknya penjual ikan lele yang 

telah dimasak membuat bertambahnya limbah dari tulang ikan lele. Tulang 

ikan hanya menjadi limbah (Sari et al., 2013).  
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Limbah perikanan diketahui bobotnya lebih banyak yang dapat 

mencapai 75% dari bobot  total ikan. Limbah  ikan terdiri dari  tulang, kulit 

dan sisik ikan yang dianggap sebagai bahan bernilai rendah Pengolahan 

limbah perikanan tersebut diharapkan mampu menurunkan volume limbah 

sekaligus memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. 

Gelatin merupakan salah satu dari material yang terdapat pada limbah 

perikanan yang nantinya dapat dikembangkan untuk dijadikan gelatin 

pengganti dari babi dan sapi serta meningkatkan nilai jual sehingga volume 

limbah perikanan dapat berkurang (Dian et al., 2012). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah tulang ikan lele dapat dibuat menjadi gelatin? 

2. Bagaimana perbandingan rendemen serta karakteristik tulang ikan lele 

segar dan yang telah dimasak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Membuat gelatin dari tulang ikan lele. 

2. Membandingkan rendemen dan karekteristik tulang ikan lele segar 

dan yang telah dimasak. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan bagi masyarakat khususnya bagi 

umat Islam dan umat Hindu adalah mengetahui adanya alternatif gelatin 

bukan hanya dari babi dan sapi, yaitu dari ikan sehingga terbebas dari kata 

haram untuk digunakan bagi umat Islam dan umat Hindu, serta 

meningkatkan nilai limbah tulang ikan lele. 
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Pengolahan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan        

pihak – pihak yang akan memproduksi gelatin dari limbah tulang ikan lele, 

sehingga volume limbah tulang ikan lele dapat menurun, Bagi Mahasiswa 

dapat menambah wawasan untuk mengetahui manfaat dan cara 

pengolahan limbah tulang ikan lele menjadi gelatin, serta dapat 

menentukan karakteristiknya. 
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