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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Gelatin merupakan protein turunan yang diperoleh dari hidrolisis parsial 

kolagen, yang merupakan komponen utama pada kulit, tulang, dan jaringan ikat 

dalam tubuh hewan (Domb, et al., 1997). Pada umumnya, gelatin komersial 

diperoleh dari tulang dan kulit sapi atau babi. Penggunaan gelatin dari sapi dan 

babi menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, baik dalam segi kehalalan 

maupun keamanannya. Makanan yang bersumber dari babi adalah haram bagi 

umat Islam dan umat Hindu pun dilarang mengkonsumsi makanan yang 

bersumber dari sapi. Permasalahan dalam segi keamanan pangan disebabkan 

adanya penyakit sapi gila (mad cow disease) serta penyakit kuku dan mulut 

(Nestle, 2010). Penggunaan gelatin yang bersumber dari jenis unggas juga 

menimbulkan permasalahan terkait dengan adanya penyakit flu burung (avian 

influenza). 

 Ikan tenggiri merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat. Menurut FAO (2015), produksi ikan tenggiri terus meningkat 

setiap tahunnya dan mencapai jumlah 268.023 ton pada tahun 2013. Indonesia 

adalah negara penangkap ikan tenggiri terbesar dengan jumlah tangkapan hampir 

mencapai 50% dari total produksi ikan tenggiri di dunia. Seiring dengan 

meningkatnya angka produksi, semakin banyak industri olahan ikan yang 

menggunakan ikan tenggiri sebagai bahan baku, seperti bakso ikan, kerupuk, 
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otak-otak, dan pempek. Penggunaan ikan sebagai bahan baku menghasilkan 

limbah, seperti tulang ikan. Menurut Se-Kwon (2012), tulang ikan mengandung 

kolagen sekitar 6%. Adanya kandungan kolagen menyebabkan tulang ikan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber gelatin alternatif. Beberapa penelitian tentang 

ekstraksi gelatin dari tulang ikan telah dilakukan, seperti gelatin dari tulang ikan 

lele (Sanaei, et al., 2013), tulang ikan kakap merah (Kusumawati, et al., 2008; 

Shakila, et al., 2012), tulang ikan nila merah (Maryani, et al., 2010), dan tulang 

ikan tuna (Sopacua, 2011). Ekstrak gelatin diperoleh dari hidrolisis kolagen yang 

terkandung pada tulang ikan dengan menggunakan larutan asam dan basa 

(Irwandi, et al., 2009). Pemanfaatan tulang ikan sebagai sumber gelatin juga dapat 

dijadikan upaya dalam meningkatkan nilai tambah tulang ikan dan mengurangi 

permasalahan limbah. 

Gelatin banyak dimanfaatkan dalam industri pangan maupun non pangan. 

Salah satu pemanfaatan gelatin dalam industri pangan adalah sebagai bahan 

pembentuk gel atau gelling agent yang diaplikasikan pada produk permen jeli 

(Imeson, 1997). Permen jeli adalah permen yang diproses dengan penambahan 

komponen hidrokoloid, seperti gelatin, sehingga memiliki tekstur yang kenyal, 

lunak, dan elastis (BSN, 2008). Pemanfaatan gelatin dari tulang ikan tenggiri 

diharapkan dapat menggantikan gelatin komersial dalam pembuatan permen jeli. 

Menurut Mark (2007), kondisi asam mempengaruhi pembentukan gel 

gelatin dalam pembuatan permen jeli. Jenis asam yang umum digunakan untuk 

permen jeli adalah asam sitrat. Asam sitrat juga dapat membantu meningkatkan 

flavor pada produk permen jeli (Barrett, et al., 2005). Oleh karena itu, pada 
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penelitian ini juga dilakukan penambahan asam sitrat dalam pembuatan permen 

jeli dengan gelatin tulang ikan tenggiri sebagai bahan pembentuk gel. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Penggunaan gelatin komersial yang berasal dari sapi dan babi dalam 

industri pangan menimbulkan permasalahan dan kekhawatiran dalam segi agama 

maupun keamanan pangan. Limbah tulang ikan mengandung kolagen sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber gelatin alternatif dalam produk pangan, 

contohnya permen jeli. Perbedaan sumber bahan baku gelatin dapat menghasilkan 

karakteristik yang berbeda, yang mempengaruhi mutu gelatin, seperti kekuatan 

gelnya. Pembentukan gel gelatin dalam produk pangan dipengaruhi oleh kekuatan 

gel gelatin yang digunakan, konsentrasi gelatin, dan kondisi asam. Oleh karena 

itu, pada penelitian ini akan dipelajari mengenai pengaruh konsentrasi HCl dan 

lama perendaman tulang ikan terhadap karakteristik gelatin, serta pengaruh 

konsentrasi gelatin tulang ikan tenggiri dan asam sitrat terhadap karakteristik 

permen jeli dan tingkat penerimaan konsumen. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan gelatin tulang 

ikan tenggiri terbaik dan mengaplikasikan gelatin tulang ikan tenggiri terbaik 

yang dihasilkan dalam pembuatan permen jeli. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan konsentrasi HCl dan lama perendaman untuk menghasilkan 

gelatin tulang ikan tenggiri terbaik berdasarkan kekuatan gelnya; 

2. Menganalisis dan membandingkan karakteristik fisik dan kimia gelatin tulang 

ikan tenggiri terbaik dengan gelatin komersial; 

3. Menentukan konsentrasi gelatin tulang ikan tenggiri dan asam sitrat untuk 

menghasilkan permen jeli terpilih berdasarkan tingkat penerimaan konsumen; 

4. Menganalisis dan membandingkan karakteristik fisik, sensori dan kimia 

permen jeli terpilih yang menggunakan gelatin tulang ikan tenggiri dengan 

permen jeli yang menggunakan gelatin komersial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




