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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gelatin merupakan produk alami yang didapatkan dengan cara 

hidrolisis parsial jaringan kolagen (Rahmawati et al, 2008). Sumber utama 

gelatin berasal dari kulit babi, tulang sapi, dan ikan.  

Menurut Jaswir (2007) aplikasi sejumlah gelatin (254.000 metrics ton, 

1999) pada industri pangan (60%) dan non pangan (40%), dikontribusikan 

oleh gelatin yang bersumber dari babi sebanyak 40% dan sapi (termasuk 

tulang dan kulit) sebesar 60%. Pada industri pangan jumlah penggunaan 

gelatin yang disumbangkan oleh babi sebesar 27% dan dari sapi sebesar 33%, 

Sedangkan untuk industri farmasi yang menggunakan gelatin yang berasal 

dari babi sebesar 7% dan yang berasal dari sapi sebesar 12%. 

Beberapa sumber bahan baku pembuatan gelatin seperti babi dan sapi 

bagi beberapa umat beragama terutama di Indonesia yang mengakui beragam 

agama seperti agama Islam yang mengharamkan hewan babi dan agama 

Hindu yang mempercayai sapi adalah hewan suci yang akan menjadi polemik 

dalam penggaunaan gelatin sebagai bagan pangan maupun industri. Di tinjau 

dari aspek kesehatan akhir akhir ini munculnya isu flu babi yang disebabkan 

oleh virus Orthomyxoviridae pada endemik populasi babi dan juga muncul 

kekhawatirkan adanya isu penyakit bovine spongiform encephalopathy yang 

menjadi kendala sehingga perlu dicari alternatif sumber gelatin lain salah 

satunya adalah tulang ikan bawal. 

Sampai saat ini ikan bawal hanya dikonsumsi dagingnya saja, 

sedangkan tulang tidak dimanfaatkan. Salah satu ikan yang berpotensi untuk 

dibuat gelatin adalah tulang ikan bawal. Untuk menghasilkan gelatin biasa 

digunakan tulang ikan bawal yang masih segar atau limbah pengolahan ikan, 

karena tulang ikan secara umum mencakup 10-20% dari total berat ikan dan 
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kandungan kolagen pada bagian tubuh ikan seluruh bagian ikan 6-7%, tulang 

ikan 2-7%, dan kartilago 8-10% (Suhardi, 1989). 

Dari uraian di atas muncul hambatan-hambatan yang ditemukan pada 

gelatin dari babi dan sapi. Penelitian apakah tulang ikan bawal bisa digunakan 

sebagai pengganti bahan baku pembuatan gelatin, mengingat banyaknya 

penggunaan gelatin dan menghilangkan polemik di masyarakat untuk 

menggunakan atau mengkonsumsi gelatin. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:   

1. Dapatkan gelatin dibuat dari tulang ikan bawal? 

2. Bagaimana karakteristik gelatin dari tulang ikan bawal? 

3. Bagaimana perbandingan rendemen gelatin dari tulang ikan bawal segar 

dengan yang masak? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Membuat gelatin dari tulang ikan bawal  

2. mendeskripsikan karakteristik gelatin tulang ikan bawal  

3. Membandingkan remdemen gelatin dari tulang ikan bawal segar dan 

tulang ikan bawal masak  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai informasi sumber altrnatif 

gelatin selain dari mamalia, selain itu juga memanfaatkan limbah tulang ikan 

menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. 
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