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1.1 Latar Belakang 

Kolagen merupakan protein utama yang menyusun sekitar 30% dari total 

protein pada tubuh hewan (Pati et al., 2010). Kolagen terdapat pada berbagai 

jaringan tubuh seperti kulit dan tulang (Lanza et al., 2007). Kolagen banyak 

digunakan pada industri pangan, kosmetik, maupun farmasi. Pada industri pangan, 

kolagen digunakan sebagai bahan casing sosis, meat protein extender dan fat 

replacer pada produk fermentasi daging seperti salami, sebagai clarifying agent 

untuk minuman beralkohol, serta dapat diaplikasikan pada produk yogurt 

(Alasalvar dan Taylor, 2002, Bonisch et al., 2007, Pearson dan Dutson, 1997, 

Todorov et al., 2007 dan Zhang et al., 2007). 

 Sumber kolagen komersial yang banyak digunakan saat ini berasal dari 

kulit dan tulang mamalia seperti sapi dan babi. Hal ini dikarenakan, kandungan 

kolagen pada mamalia dan unggas lebih tinggi dibandingkan dengan ikan (Brown, 

2004 dan Zhang et al., 2007). Pada negara-negara yang mayoritas penduduknya 

menganut agama Islam seperti Indonesia, masalah kehalalan makanan menjadi hal 

yang penting. Salah satu makanan yang tidak halal adalah babi, selain itu 

timbulnya masalah penyakit Foot and Mouth Disease dan Bovine Spongiform 

Encephalopathypada sapi dan babi, serta penyakit flu burung pada unggas, 

menyebabkan berkurangnya penggunaan kolagen yang bersumber dari kulit dan 

tulang sapi, babi maupun unggas (Peranginangin et al., 2008, dan Zhang et al, 



 

 

2007). Hal-hal inilah melatarbelakangi penggunaan limbah hasil perikanan 

sebagai alternatif sumber kolagen.  

 Ikan dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan temperatur 

lingkungan tempat hidupnya, yaitu cold water fish dan warm water fish. Cold 

water fish merupakan ikan yang hidup pada lingkungan dengan temperatur di 

bawah 20 C sedangkan warm water fish merupakan ikan yang hidup pada 

lingkungan dengan temperatur 25 C – 30 C (Hertrampf dan Piedad-Pascual, 

2000). Cold water fish dan warm water fish juga memiliki perbedaan dalam hal 

kandungan imino acids (prolin dan hidroksiprolin) yang akan menentukan 

karakteristik kolagen. Cold water fish memiliki kandungan imino acids lebih 

rendah dibandingkan warm water fish, yang menyebabkan cold water fish 

memiliki thermal stability yang lebih rendah dibandingkan warm water fish. Hal 

inilah yang melatarbelakangi penggunaan ikan yang termasuk dalam kelompok 

warm water fish pada penelitian ini (Gilsenan dan Ross- Murphy, 2000, Muyonga 

et al., 2004 dan Pati et al., 2010).  

Ikan tenggiri (Scomberomorus sp.) merupakan salah satu spesies warm 

water fish.Produksi ikan tenggiri di dunia terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Hal ini dapat diketahui dari periode tahun 1981 – 1999, produksi ikan 

tenggiri meningkat sebanyak 60% dan terus mengingkat untuk tahun – tahun 

berikutnya. Salah satu negara yang berperan dalam peningkatan produksi ikan 

tenggiri dunia ini adalah Indonesia. Produksi ikan tenggiri di Indonesia, pada 

periode tahun 1996 – 2005 menunjukkan peningkatan sebanyak 34.9% (FAO, 

2010). Jumlah produksi yang meningkat ini menunjukkan bahwa konsumsi 

masyarakat terhadap ikan tenggiri juga mengalami peningkatan sehingga 



 

 

menyebabkan limbah hasil perikanan menjadi meningkat pula. Industri yang 

banyak menghasilkan limbah tulang ikan tenggiri adalah industri pembuatan 

pempek dan otak – otak. Sekitar 30% limbah hasil perikanan yang berupa kulit, 

sisik dan tulang merupakan bahan baku yang kaya kolagen (Pati et al., 2010).  

Tulang ikan tenggiri dapat diekstraksi untuk memperoleh kolagen. Proses 

ekstraksi kolagen diakhiri dengan proses dialisis, yang merupakan suatu tahap 

untuk menghilangkan komponen garam sehingga menghasilkan komponen 

protein yang lebih murni. Akan tetapi, pada industri komersial penerapan tahap 

dialisis dalam proses ekstraksi kolagen akan sulit dilakukan karena membutuhkan 

waktu yang lama dan biaya yang mahal, sehingga diperlukan tahap alternatif 

untuk menghasilkan kolagen yang memiliki tingkat kemurnian lebih baik 

dibandingkan kolagen yang tidak melalui tahap dialisis, tetapi dengan proses yang 

lebih sederhana. Oleh karena itu, tahap dialisis dapat dimodifikasi dengan proses 

pencucian dan penyaringan kolagen yang lebih cocok diaplikasikan pada industri. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Tingkat konsumsi ikan tenggiri yang tinggi menghasilkan limbah tulang 

ikan tenggiri yang cukup banyak. Limbah tersebut mengandung kolagen yang 

dapat diekstrak dan digunakan sebagai sumber kolagen alternatif.  Proses 

ekstraksi kolagen diakhiri dengan tahap pemurnian yaitu dialisis yang bertujuan 

untuk menghilangkan komponen garam sehingga dihasilkan kolagen yang murni. 

Namun, dialisis memiliki beberapa kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang 

lama, biaya yang mahal, dan lebih rumit karena pada umumnya dialisis 

membutuhkan waktu dua hari dan perlu adanya pergantian larutan setiap beberapa 



 

 

jamnya. Hal ini menyebabkan metode dialisis kurang efektif diterapkan pada 

industri yang membutuhkan tahap pemurnian kolagen dalam jumlah besar 

sehingga perlu dicari alternatif metode pemurnian lain yang lebih efektif, seperti 

pencucian dan penyaringan kolagen. Kualitas kolagen dengan metode pencucian 

dan penyaringan kolagen juga belum diketahui secara pasti sehingga perlu 

melakukan karakterisasi kolagen hasil pencucian dan membandingkan kualitas 

kolagen hasil pencucian dengan kolagen hasil dialisis. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah 

tulang ikan tenggiri (Scomberomorus sp.) sebagai salah satu sumber kolagen 

alternatif. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Melakukan ekstraksi kolagen dari limbah tulang ikan tenggiri 

(Scomberomorus sp.) dengan dua metode pemurnian yaitu metode dialisis 

dan metode pencucian. 

2. Membandingkan metode pemurnian yang terbaik di antara metode dialisis 

dan metode pencucian dengan melakukan karakterisasi melalui pengujian 

rendemen, kadar protein, viskositas, pengaruh pH dan konsentrasi NaCl 

terhadap kelarutan kolagen, daya serap air, daya serap minyak, densitas 

kamba dan derajat putih.  

 


