
PKMP-3-12-1  
 
 
 

STUDI PERBANDINGAN KUALITAS GELATIN DARI LIMBAH KULIT 

IKAN TUNA (Thunnus spp.), KULIT IKAN PARI (Dasyatis sp.) 

DAN TULANG IKAN HIU (Carcarias sp.) SEBAGAI ALTERNATIF 

PENYEDIA GELATIN HALAL 
 

Doni Muhammad Irawan, Indra Kristiana, Mahrus Ali Samudra Aditia 

PS Tekn. Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya, Malang 

 
ABSTRAK 

Gelatin mempunyai banyak kegunaan, dan amat luas penggunaannya di segala 

bidang  khususnya untuk produk pangan. Selama ini dipasaran banyak gelatin 

yang berasal dari kulit  dan tulang babi, bahkan sebesar 41,4% produk gelatin 

dunia diekstraksi dari kulit babi. Untuk  mengatasi kelangkaan gelatin halal di 

pasaran, perlu dicari alternatif bahan baku dalam  pembuatan gelatin. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode ekstraksi gelatin  halal dari 

limbah kulit ikan tuna, tulang ikan hiu dan kulit ikan pari dengan menggunakan 

HCl  4  %,  memberikan  informasi  tentang  alternatif  pembuatan  gelatin  halal, 

memberikan nilai tambah terhadap limbah perikanan serta mendapatkan kualitas 

gelatin  terbaik  dari  bahan  baku  limbah  perikanan.  Rancangan  penelitian  ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial yang terdiri dari 3 faktor yaitu 

jenis bahan baku (kulit ikan tuna, kulit pari, tulang hiu), lama perendaman dalam 

asam (24 jam, 36 jam) dan suhu ekstraksi (60 
0
C, 80 

0
C). Analisis parameter uji 

yang dilakukan terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar abu, kadar garam, 

nilai pH, Viskositas, kekuatan gel dan titik jendal. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  jenis bahan baku berpengaruh nyata terhadap kadar lemak, kadar air, 

kadar  garam,   kekuatan  gel  dan  viskositas  gelatin  yang  dihasilkan.  Lama 

perendaman berpengaruh nyata  terhadap kadar protein, kekuatan gel dan titik 

jendal  gelatin  yang  dihasilkan.  Suhu  ekstraksi  berpengaruh  nyata  terhadap 

rendemen  gelatin  yang  dihasilkan.  Sedangkan  interaksi  ketiga  faktor  tersebut 

tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  kualitas  gelatin  yang  dihasilkan.  Dengan 

demikian Limbah kulit tuna, kulit pari dan tulang hiu dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif   gelatin   halal,   selain   itu   dapat   meningkatkan   nilai   tambahnya. 

Kombinasi perlakuan yang terbaik dalam penelitian adalah pada gelatin yang 

terbuat dari   tulang hiu dengan lama perendaman 36 jam dan suhu ekstraksi 80 
0
C yaitu dengan Viscositas 5,65 cps, kekuatan gel 72,75 mm/kg.s, TitikJendal 

12,45 
0
C, Rendemen 19,9 %, Nilai pH 3,2, Kadar Protein 83,8 %, Kadar Lemak 

1,425 %, Kadar Abu 4,87 %, Kadar Air 7,02 % dan Kadar Garam 3,63 %. 

Kata Kunci : limbah perikanan, gelatin halal, ekstraksi. 

PENDAHULUAN 

Produk halal, kini bukan lagi semata-mata isu umat atau Agama Islam 

semata,  tapi  sudah  merambah  pada  bidang  bisnis  dan  perdagangan.  Saat  ini, 

jaminan halal suatu produk  sudah menjadi simbol global bahwa produk yang 

bersangkutan terjamin kualitasnya. Selain itu, masyarakat dunia saat ini cenderung 

memilih  produk-produk  yang  berlabelkan  halal.  Sebagai  contoh  konkret,  di 

Inggris  yang  jumlah  penduduk  muslimnya  hanya  sekitar  2  juta  orang,  tapi 

anehnya  ada  sekitar  6  juta  konsumen  yang  lebih  memilih  produk  daging 
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berlabelkan halal (Anonymous, 2005a). Permasalahan ini sangat mendasar, karena 

makanan yang kita telan akan menjadi darah dan daging, dan akan berpengaruh 

terhadap   tindakan   dan   perilaku   kita.   Sehingga   pentingnya   mengkonsumsi 

makanan halal ini diatur dalam Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an : 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari rizqi yang halal lagi 

baik, dan  janganlah kamu mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan 

merupakan musuh yang nyata bagimu” (QS : Al-Baqarah 174). 
 

Disamping itu Rasulullah SAW juga bersabda : 
 

“Barang siapa memakan sesuap dari barang haram, maka tidak akan 

diterima shalatnya selama empat puluh hari” (HR. Abu Daud). 
 

Sementara kita di Indonesia yang notabene berpenduduk muslim terbesar 

di  dunia,   masih  belum  memperhatikan  dan  kurang  menyadari  pentingnya 

mengkonsumsi makanan halal. Setiap konsumen yang membeli produk makanan 

bisa  dipastikan  yang  terlebih  dahulu  dilihat  adalah  tanggal  kadaluarsa  yang 

terdapat pada kemasan. Padahal seperti juga batas kadaluarsa, kehalalan makanan 

menjadi suatu hal yang penting, bahkan lebih penting.  Lebih-lebih bagi umat 

Islam (Anonymous, 2005b). Kurangnya kesadaran soal makanan halal  ini bisa 

disebabkan oleh banyak hal, seperti kurangnya pengetahuan tentang pentingnya 

selalu  mengkonsumsi makanan halal, serta masih belum tersedianya alternatif 

makanan/bahan  makanan halal untuk produk tertentu secara memadai (seperti 

halnya produk gelatin). 

Gelatin  merupakan  salah  satu  jenis  protein  konversi  yang  diperoleh 

melalui proses hidrolisis kolagen dari kulit, tulang dan jaringan serat putih (white 

fibrous) hewan. Di Indonesia gelatin ini masih merupakan barang impor, terutama 

dari Eropa, Amerika dan China.  Gelatin telah marak digunakan, dalam industri 

makanan berfungsi sebagai penstabil, pengental (tickenner), pengemulsi 

(emulsifier), pembentuk jelly, pengikat air, pengendap dan pembungkus makanan 

(edible coating). Sedangkan dalam industri farmasi  gelatin digunakan sebagai 

bahan pembuat kapsul, disamping itu juga digunakan untuk bahan kosmetik dan 

film (Damanik, 2005). 

Berdasarkan  banyaknya   kegunaan   gelatin   khususnya   untuk   produk 

pangan, maka diperlukan gelatin yang kehalalannya terjamin. Karena selama ini 

dipasaran banyak gelatin yang berasal dari kulit dan tulang babi, bahkan sebesar 

41,4% produk gelatin dunia diekstraksi dari kulit babi (Anonymous, 2002). Untuk 

mengatasi kelangkaan gelatin halal di pasaran, perlu dicari alternatif bahan baku 

dalam   pembuatan gelatin. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka 

dilakukan penelitian mengenai proses ekstraksi gelatin dari limbah kulit ikan tuna, 

tulang ikan hiu dan kulit ikan pari, serta bagaimana perbandingan kualitas gelatin 

dari  ketiganya  dengan  perlakuan  suhu  dan  lama  ekstraksi  yang  berbeda  dari 

masing-masing sampel. 

Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  metode  ekstraksi 

gelatin halal dari limbah kulit ikan tuna, tulang ikan hiu dan kulit ikan pari dengan 

menggunakan  HCl  4  %,  memberikan  informasi  tentang  alternatif  pembuatan 

gelatin   halal,   memberikan   nilai   tambah   terhadap   limbah   perikanan   serta 

mendapatkan kualitas gelatin terbaik dari bahan baku limbah perikanan. 

Dari penelitian ini diharapkan didapat manfaat yaitu tambahan informasi 

pemanfaatan gelatin yang halal dengan kualitas tinggi bagi masyarakat dan pelaku 
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industri khususnya industri pangan, mendapatkan alternatif pengolahan limbah 

perikanan  (kulit ikan tuna, tulang ikan hiu dan kulit ikan pari) menjadi produk 

yang  bernilai  tinggi  dan   dapat  menjadi  acuan  dan  pedoman  bagi  industri 

pengolahan  tuna,  hiu  dan  pari  dalam  memberikan  nilai  tambah  pada  limbah 
industrinya. 

 
 

METODE PENDEKATAN 

Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Pebruari  sampai  Juni  2006 

bertempat di  Laboratorium Mikrobiologi Dasar, Laboratorium Teknologi Hasil 

Perikanan,  Laboratorium  Biokimia  Hasil  Perikanan  Fakultas  Perikanan  serta 

Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi  Pangan, Laboratorium Biokimia dan 

Nutrisi  Hasil  Pertanian Fakultas  Teknologi  Pertanian  Universitas  Brawijaya 

Malang. 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit ikan tuna 

didapatkan  dari PT. Varia Niaga Nusantara Pasuruan (perusahaan pembekuan 

ikan), tulang hiu dari Pusat Pelelangan Ikan Sendang Biru Malang dan kulit ikan 

pari  dari  Pantai  Kenjeran  Surabaya.   Bahan  untuk  analisis  diperoleh  dari 

Laboratorium Mikrobiologi Dasar dan Laboratorium  Teknologi Hasil Perikanan 

Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang. Alat yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah ember plastik, gelas ukur, beaker glass 1000 ml dan 500 ml, 

spatula, timbangan neraca, bola hisap, lemari asam, pipet volume, kain saring, 

waterbath, nampan plastik, oven, dan mortar. Alat yang digunakan untuk analisis 

adalah termometer, botol timbang, timbangan analitik, desikator, serangkaian alat 

goldfisch,  pH  meter,  washing  bottle,  kurs  porselin,  muffle,  makroburet,  pipet 

tetes, erlenmeyer, corong, kompor listrik, hot plate,  tabung reaksi, rak tabung 

reaksi penetrometer dan viscometer. Prosedur mengekstraksi gelatin  dari bahan 

baku disajikan pada Gambar 1. 

Rancangan  penelitian   ini   menggunakan   Rancangan   Acak   Lengkap 

Faktorial  yang terdiri dari 3 faktor yaitu jenis bahan baku, lama perendaman 

dalam asam dan suhu ekstraksi. Jenis bahan baku terdiri dari kulit ikan tuna, kulit 

ikan pari dan tulang ikan hiu. Lama perendaman dengan HCl 4% yaitu selama 24 

jam dan 36 jam, serta suhu ekstraksi yaitu 60
0  

dan 80
0
C.Kombinasi dari ketiga 

faktor ini terbentuk 12 sampel dimana  tiap sampel dilakukan ulangan sebanyak 

dua kali. Adapun kombinasi tersebut disajikan di bawah ini : 

T 24/60  : lama perendaman 24 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C pada kulit ikan tuna. 

T 24/80  : lama perendaman 24 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C pada kulit ikan tuna. 

T 36/60  : lama perendaman 36 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C pada kulit ikan tuna. 

T 36/80  : lama perendaman 36 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C pada kulit ikan tuna. 

P 24/60  : lama perendaman 24 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C pada kulit ikan pari. 

P 24/80  : lama perendaman 24 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C pada kulit ikan pari. 

P 36/60  : lama perendaman 36 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C pada kulit ikan pari. 

P 36/80  : lama perendaman 36 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C pada kulit ikan pari. 

P 24/60  : lama perendaman 24 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C pada tulang ikan hiu. 

P 24/80 : lama perendaman 24 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C pada tulang ikan hiu. 

P 36/60 : lama perendaman 36 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C pada tulang ikan hiu. 

P 36/80 : lama perendaman 36 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C pada tulang ikan hiu. 
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Analisis parameter uji kualitas gelatin terdiri dari analisa proksimat (kadar 
protein,  kadar  lemak,  kadar  garam,  kadar  air  dan  kadar  abu)  dan  nilai  uji 

fisikokimia (nilai pH, viskositas, kekuatan gel dan titik jendal). Analisis statistik 

diberikan  pada  data  yang  tidak   diamati  visual,  namun  secara  analitis  di 

laboratorium. Seluruh respon terdiri dari 24 satuan  percobaan. Pengolahan data 

statistik hasil penelitian menggunakan program bantu Minitab versi 13. 
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Tulang ikan hiu
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Gambar 1. Prosedur Ekstraksi Gelatin 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian diperoleh nilai kadar protein, kadar lemak, kadar 

garam, kadar air dan kadar abu, nilai pH, viskositas, kekuatan gel dan titik jendal 

untuk  masing-masing   sampel  gelatin.  Hasil  analisis  proksimat  gelatin  hasil 

penelitian disajikan pada Tabel 1.  sedangkan hasil rendemen dan analisis fisiko 

kimia gelatin hasil penelitian disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 1. Hasil analisis proksimat gelatin hasil penelitian. 
 

 
Sampel Kadar 

Lemak 
Kadar 
Abu 

Kadar 
Air 

Kadar 
Garam 

Kadar 
Protein 

T24/60 2,06 4,07 6,36 3,16 84,75 

T24/80 2,26 4,52 3,75 3,12 84,33 

T36/60 2,675 3,55 6,62 3,1 88,1 

T36/80 2,58 5,12 6,88 3,25 85,95 

P24/60 1,265 4,345 7,04 3,1 84,18 

P24/80 0,625 5,635 7,62 2,85 83,76 

P36/60 1,425 4,635 9,83 2,39 90,44 

P36/80 1,205 6,905 9,47 2,66 88,39 

H24/60 0,895 5,37 8,63 3,35 81,78 

H24/80 2,55 5,14 10,77 3,23 86,13 

H36/60 0,83 7,46 12,31 3,22 89,05 

H36/80 1,425 4,87 7,02 3,63 83,78 
 

 
 

Kadar Lemak 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis bahan baku berpengaruh 

nyata terhadap kadar lemak gelatin yang dihasilkan (F hitung>F 5%), sedangkan 

suhu  ekstraksi,  lama  perendaman  dan  interaksi  ketiga  faktor  tersebut  tidak 
berpengaruh nyata terhadap kadar lemak gelatin yang dihasilkan (F hitung<F 5%). 

Dari hasil  pengamatan  diperoleh  kadar  lemak  tertinggi  terdapat  pada 

sampel kulit tuna dengan perlakuan perendaman selama 36 jam dengan suhu 80
0
C 

dan terendah pada sampel kulit pari dengan perlakuan perendaman selama 36 jam 

dengan suhu 80
0
C. 

Kadar lemak gelatin dari kulit tuna paling tinggi dikarenakan kandungan 

lemak dalam  kulit tuna memang paling besar dibandingkan dengan tulang hiu 
maupun kulit pari, menurut Pelu et al. (1998), kandungan lemak dari kulit tuna 
mentah adalah sebesar 5,60%. Tingginya kadar lemak ini dikarenakan  ikan tuna 

termasuk  dalam jenis toleostei atau memiliki tulang sejati yang kadar lemaknya 

cenderung  lebih  besar  dari  pada  jenis  ikan  elasmobranchii  (bertulang  rawan) 

seperti  ikan  hiu  dan  pari.  Kisaran  nilai  kadar  lemak  ini  cukup  baik,  karena 

sebagian besar tidak melebihi 5% yang merupakan batasan nilai maksimal untuk 

persyaratan  mutu gelatin (Pelu et al., 1998). 

 
Kadar Air 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis bahan baku berpengaruh 

nyata terhadap kadar air gelatin yang dihasilkan (F hitung>F 5%), sedangkan suhu 

ekstraksi, lama perendaman dan interaksi ketiga faktor tersebut tidak berpengaruh 
nyata terhadap kadar air gelatin yang dihasilkan (F hitung<F 5%). 

Dari hasil pengamatan, kadar air tertinggi terdapat pada gelatin tulang hiu 

yang  direndam 36 jam dan pada suhu 60
0
C yaitu sebesar 12,31 %, sedangkan 
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kadar air terendah terdapat pada gelatin dari kulit tuna yang direndam selama 24 

jam dan ekstraksi pada suhu 80
0
C. 

 

Nilai kadar air gelatin pada penelitian ini masih memenuhi standar mutu 

SNI tentang  gelatin (1995), yaitu kadar air maksimal sebesar 16%. Sedangkan 

hasil dari penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa kadar air gelatin dari ikan hiu/ 

cucut  yang  diekstrak  melalui   proses  asam  hasil  penelitian  Ismanadji  dan 

Budiyanto  (1997)  sebesar  6,50%,  gelatin  yang  diekstrak  dari  kulit  ikan  tuna 

dengan proses asam sebesar 6,45% (Pelu et al., 1998). Sedangkan menurut Poppe 

(1999), dalam Chamidah dan Elita (2002), kadar air gelatin antara 8%-13%. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perbedaan jenis bahan baku ternyata 

dapat  mempengaruhi kandungan air gelatin. Kadar air gelatin tulang hiu relatif 

lebih besar dari pada  gelatin kulit pari, diikuti gelatin dari kulit tuna. Hal ini 

disebabkan kadar air bahan baku dari ketiga bahan tersebut berbeda. 

 
Kadar Abu 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis bahan baku, suhu ekstraksi, 

lama  perendaman dan interaksi ketiga faktor tersebut tidak berpengaruh nyata 
terhadap kadar abu gelatin yang dihasilkan (F hitung<F 5%). 

Kadar  abu  tertinggi  terdapat  pada  sampel  gelatin  tulang  hiu  dengan 

perlakuan  perendaman selama 36 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C, sedangkan nilai 

kadar abu terendah pada sampel gelatin kulit pari dengan perlakuan perendaman 

selama 36 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C.  Pelu et al. (1998), menjelaskan bahwa 

kadar abu maksimum untuk gelatin tidak boleh melebihi 5%. Dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa beberapa sampel memiliki kandungan abu yang  melebihi 5% 

yakni 5,37%, 5,14%  dan 7,46%. Hal ini terjadi disebabkan oleh masih  adanya 

komponen mineral yang terikat pada kolagen, yang belum terlepas saat proses 

pencucian sehingga ikut terekstraksi dan terbawa saat proses pengabuan (Astawan 

dan Aviana, 2002). Ditambahkan Peranginangin et al, (2005), tingginya kadar abu 

pada gelatin dapat dikarenakan masih adanya serbuk ossein yang terbawa dalam 

tulang hiu (elasmobranchii) saat proses penyaringan . 
 

Kadar Garam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis bahan baku berpengaruh 

nyata terhadap kadar garam gelatin yang dihasilkan (F hitung>F 5%), sedangkan 

suhu  ekstraksi,  lama  perendaman  dan  interaksi  ketiga  faktor  tersebut  tidak 
berpengaruh nyata terhadap kadar garam gelatin yang dihasilkan (F hitung<F 

5%). 

Dari hasil pengamatan kadar garam tertinggi terdapat pada sampel kulit 

pari dengan perlakuan perendaman selama 36 jam dengan suhu 80
0
C dan terendah 

pada sampel kulit pari dengan perlakuan perendaman selama 36 jam dengan suhu 
60

0
C yaitu sebesar 2,39%. 

Hasil penelitian sejenis, menghasilkan kadar garam sebesar 0,07% hingga 

0,11% (Pelu et al., 2002), sedangkan kadar garam dari gelatin komersial “Haan” 

adalah  sebesar 0,09%. Tingginya kadar garam gelatin dari hasil penelitian ini 

disebabkan karena jenis bahan baku yang digunakan merupakan ikan laut, dimana 

dalam produk perikanan hidup di  daerah air asin (laut) sehingga menyebabkan 

kandungan garam organisme laut lebih besar dari pada yang hidup di darat. 
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Kadar Protein 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama perendaman berpengaruh 

sangat nyata terhadap kadar protein gelatin yang dihasilkan (F hitung>F 1%), 

sedangkan  jenis ikan, suhu ekstraksi dan interaksi ketiga faktor tersebut tidak 

berpengaruh nyata terhadap kadar lemak gelatin yang dihasilkan (F hitung<F 5%). 
 

Kadar protein tertinggi terdapat pada sampel gelatin kulit pari dengan 

perlakuan  perendaman selama 36 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C sebesar 90,44%, 

sedangkan nilai kadar  protein terendah pada sampel gelatin tulang hiu dengan 

perlakuan perendaman selama 24 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C sebesar 81,78%. 

 

Hasil analisa kadar protein ini tidak jauh beda dengan nilai gelatin standar 

yaitu   sebesar  87,25%  (SNI,  1995),  dan  gelatin  komersial  sebesar  85,99%. 

Sedangkan menurut  Chamidah dan Elita (2002), kadar protein gelatin berkisar 

91,27-93,45%. Perbedaan nilai ini antara lain dipengaruhi oleh jenis bahan baku 

yang  digunakan (baik jenis binatangnya maupun jenis bagian yang diekstrak), 

juga proses ekstraksi yang dilakukan. 

 
Rendemen 

Hasil analisis  ragam  menunjukkan  bahwa  suhu  ekstraksi  berpengaruh 

nyata terhadap rendemen yang diperoleh (F hitung>F 5%), sedangkan jenis bahan 

baku, lama perendaman dan interaksi ketiga faktor tersebut tidak berpengaruh 
nyata terhadap rendemen (F hitung<F 5%). 

Dari hasil pengamatan diperoleh data nilai rendemen gelatin berkisar antara 

13,86-22,67% untuk sampel kulit ikan pari, 11,28-22,88% untuk sampel kulit ikan 

tuna  dan  untuk  sampel  tulang  ikan  hiu  sebesar  4,93-30,47%.  Secara  umum 

semakin  tinggi  suhu  ekstraksi  yang digunakan,  maka  akan  berakibat  semakin 

banyaknya rendemen gelatin yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena semakin 

tinggi  suhu  yang  digunakan,  maka  proses   ekstraksi  gelatin  akan  semakin 

sempurna dan mengakibatkan jumlah gelatin yang diperoleh semakin banyak. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Peranginangin et al. (2004), bahwa semakin tinggi 

suhu ekstraksi maka kolagen yang terurai menjadi filtrat gelatin semakin banyak. 

Ditambahkan  oleh  McWilliams  (1997)  dalam  Chamidah  dan  Elita  (2002), 

menjelaskan bahwa suhu tinggi akan membantu memecah ikatan hidrogen dalam 

gel yang terhidrolisis.  Dengan banyaknya ikatan hidrogen yang terpecah akan 

memudahkan   larutnya   kolagen   dalam   air   panas   sehingga   memaksimalkan 

perolehan gelatin. 

 
Tabel 2. Hasil rendemen dan analisis fisiko kimia gelatin hasil penelitian. 

 
 
Sampel 

Gell 

streght 

 

Viscositas 
Titik 

Jendal 

 

Rendemen 
Nilai 

pH 
Kadar 
Protein 

T24/60 72,2 5,5 9,85 13,4 2,75 84,75 

T24/80 61,65 4,6 10,8 19,835 2,95 84,33 

T36/60 78,95 4,25 11,1 15,59 2,95 88,1 

T36/80 79,35 5 11,8 17,99 3,25 85,95 

P24/60 27,9 5,4 11,2 17,7 2,2 84,18 
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P24/80 18,5 4,65 11,15 16,47 2,95 83,76 

P36/60 41,25 4,775 12,6 15,85 2,75 90,44 

P36/80 83 4,95 12,7 18,88 2,65 88,39 

H24/60 26,15 5,9 11,15 5,665 2,75 81,78 

H24/80 32,45 5,3 11,4 11,6 3,35 86,13 

H36/60 57,15 6,15 11,95 5,3 2,8 89,05 

H36/80 72,75 5,65 12,45 19,9 3,15 83,78 
 

 

Nilai pH 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis bahan baku, suhu ekstraksi, 

lama  perendaman dan interaksi ketiga faktor tersebut tidak berpengaruh nyata 
terhadap pH gelatin yang dihasilkan (F hitung<F 5%). 

Nilai pH terendah terdapat pada sampel gelatin dari bahan baku kulit pari 

dengan lama perendaman selama 24 jam dan suhu ekstrkasi sebesar 60
0
C yakni 

sebesar 2,20, sedangkan nilai pH tertinggi terdapat pada sampel gelatin dari tulang 

ikan hiu dengan lama perendaman 24 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C yaitu sebesar 

3,35. 

Nilai pH akan berpengaruh terhadap aplikasi gelatin. Gelatin dengan pH 
netral   sangat   baik   untuk   produk   daging,   farmasi,   kromatografi,   cat   dan 

sebagainya. Sedangkan  gelatin dengan pH rendah sangat baik untuk digunakan 

dalam  produk  juice,  jelly,  sirop  dan  sebagainya.  Nilai  pH  gelatin  ini  sangat 

dipengaruhi  oleh  jenis  larutan  perendam  yang  digunakan  untuk  mengekstrak 

gelatin tersebut (Astawan dan Aviana, 2002). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai pH gelatin lebih rendah jika 

dibandingkan dengan pH gelatin komersial “Hann” yaitu sebesar 5,35, sedangkan 

berdasarkan standar mutu SNI (1995) gelatin diharapkan diharapkan memiliki nila 

pH  mendekati netral (pH 7), begitu pula jika dibandingkan dengan hasil peneltian 

dari Pelu et al. (1998), dimana kadar pH gelatin dari kulit tuna sebesar 5,02-7,33. 

Rendahnya  nilai  pH  dalam  penelitian  ini  disebabkan  karena  larutan   yang 

digunakan saat ekstraksi merupakan larutan asam kuat (HCl 4%), karena asam ini 

akan  diserap  oleh  kulit  maupun  tulang  dan  terikat  secara  kuat  pada  daging 

sehingga sangat  berpengaruh terhadap tingkat keasaman produk. Disamping itu 

proses  pencucian  yang  kurang  sempurna  setelah  perendaman  (swelling)  juga 

berpengaruh terhadap pH produk. 

Hal ini  didukung  oleh  Peranginangin  et  al.  (2004),  yang  menyatakan 

bahwa pH larutan perendam berpengaruh sangat nyata terhadap pH gelatin yang 
dihasilkan, dimana nilai  pH gelatin semakin naik dengan naiknya pH larutan 

perendam. Hal ini disebabkan karena  semakin tinggi pH larutan perendaman, 

maka  konsentrasi  larutan  asam  yang  diserap  oleh  kulit  selama  perendaman 
semakin rendah, begitupun sebaliknya. 

 
Kekuatan Gel 

Hasil analisis  ragam  menunjukkan  bahwa  jenis  bahan  baku  dan  lama 

perendaman   berpengaruh  sangat  nyata  terhadap  kekuatan  gel  gelatin  yang 
dihasilkan (F hitung>F 1%), sedangkan jenis ikan, suhu ekstraksi dan interaksi 
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ketiga faktor tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap kekuatan gel gelatin yang 

dihasilkan (F hitung<F 5%). 

Kekuatan gel  tertinggi  terdapat  pada  sampel  gelatin  kulit  pari  dengan 

perlakuan  perendaman  selama  36  jam  dan  suhu  ekstraksi  80
0
C  sebesar  83 

mm/kg.s, sedangkan kekuatan gel terendah pada sampel gelatin kulit pari dengan 

perlakuan  perendaman  selama  24  jam  dan  suhu  ekstraksi  80
0
C sebesar  18,5 

mm/kg.s. 

Peranginangin et  al.  (2005),  menyatakan  kekuatan  gel  sangat  penting 

dalam   penentuan perlakuan yang terbaik dalam proses ekstraksi gelatin, karena 

salah satu sifat penting gelatin tersebut adalah mampu mengubah cairan menjadi 

padatan  atau  mengubah  bentuk  sol   menjadi  gel  yang  bersifat  reversibel. 

Kemampuan inilah yang menyebabkan gelatin sangat  luas penggunaannya, baik 

dalam bidang pangan maupun nonpangan. 

Dari hasil penelitian kekuatan gel tertinggi terdapat pada gelatin kulit pari 

dengan  perlakuan perendaman selama 36 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C, hal ini 

dapat disebabkan  karena perbedaan karakteristik jenis ikan pari dan perlakuan 

perendaman. Hal ini didukung oleh pernyataan Chamidah dan Elita (2002), bahwa 

kekuatan  gel  yang  dihasilkan  dipengaruhi  oleh  perbedaan  bahan  baku  yang 

digunakan, jenis perlakuan awal (perendaman) dan kondisi  ekstraksi. Selain itu 

ditambahkan oleh Astawan dan Aviana (2002), kekuatan gel berkaitan  dengan 

panjang  rantai  asam  amino  dimana  rantai  asam  amino  yang  panjang  akan 

menghasilkan kekuatan gel yang besar pula. Pada hidrolisis yang optimal akan 

menghasilkan  rantai  asam  amino  yang  panjang  pada  saat  konversi  kolagen 

menjadi gelatin sehingga dihasilkan kekuatan gel yang tinggi pula. 
 

Titik Jendal 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama perendaman berpengaruh 

sangat  nyata  terhadap  titik  jendal  gelatin  yang  dihasilkan  (F  hitung>F  5%), 

sedangkan jenis bahan baku, suhu ekstraksi dan interaksi ketiga faktor tersebut 
tidak berpengaruh nyata terhadap titik jendal gelatin yang dihasilkan (F hitung<F 

5%). 

Titik jendal  tertinggi  terdapat  pada  sampel  gelatin  tulang  hiu  dengan 

perlakuan perendaman selama 36 jam dan suhu ekstraksi 80
0
C sebesar 12,45

0
C, 

sedangkan titik jendal terendah pada sampel gelatin kulit tuna dengan perlakuan 

perendaman selama 24 jam dan suhu ekstraksi 60
0
C sebesar 9,85

0
C. Titik jendal 

dari hasil penelitian tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Pelu et al. 
(1998),  yang  menyatakan  bahwa  gelatin  dari  kulit  tuna  memiliki  titik  jendal 

sebesar 12,5 
0
C. 

Standar titik jendal dari gelatin komersial adalah sebesar 15 
0
C. Terlihat 

bahwa titik jendal baik gelatin dari kulit tuna, kulit pari maupun tulang hiu lebih 

rendah dari gelatin  komersial, hal ini disebabkan perbedaan karakteristik dari 

bahan baku yang digunakan. Hal ini didukung oleh Peranginangin et al. (2005), 

yang menyatakan bahwa gelatin yang berasal dari ikan mempunyai titik gel yang 

jauh lebih rendah dibandingkan gelatin komersial. Ditambahkan  oleh Chamidah 

dan Elita (2002), pada umumnya gelatin ikan (khususnya ikan laut) memiliki 

kisaran titik jendal yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah asam 

imino (prolin  dan hidroksiprolin) yang dikandungnya, dimana kurangnya asam 
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imino akan menyebabkan kurangnya ikatan hidrogen pada gelatin dalam larutan 

dan kekurangstabilan ikatan. 

 
Viskositas 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis bahan baku berpengaruh 

nyata  terhadap  viskositas gelatin yang dihasilkan (F hitung>F 1%), sedangkan 

lama  perendaman,  suhu  ekstraksi  dan  interaksi  ketiga  faktor  tersebut  tidak 
berpengaruh nyata terhadap viskositas gelatin yang dihasilkan (F hitung<F 5%). 

Viskositas tertinggi terdapat pada sampel tulang hiu dengan perlakuan 

perendaman selama 36 jam dengan suhu 60
0
C sebesar 6,15 cps dan terendah pada 

sampel kulit tuna dengan perlakuan perendaman selama 36 jam dengan suhu 60
0
C 

yaitu sebesar 4,25 cps. 
 

Viskositas merupakan salah satu persyaratan yang menjadi pertimbangan 

dalam menentukan kelayakan penggunaan gelatin untuk keperluan industri (Pelu, 

et al., 1998). Bila dibandingkan dengan gelatin komersial “Haan” mematok nilai 

viscositasnya  sebesar  7,5  cps  (Pelu  et  al.,  1998),  sedangkan  gelatin  standar 

mempunyai viscositas 6 cps. Maka viskositas  tidak berbeda jauh dengan hasil 

penelitian yang didapat. Perbedaan dari nilai viscositas ini disebabkan oleh karena 

perbedaan bahan baku yang digunakan, masing-masing bahan memiliki  tingkat 

kekuatan ikatan silang kolagen yang berbeda. Lemahnya ikatan silang 

menyebabkan kolagen mudah terhidrolisis, hidrolisis ini dapat menurunkan berat 

molekul gelatin yang akan menurunkan viskositas larutan gelatin (Chamidah dan 

Elita, 2002). 
 

KESIMPULAN 

 Limbah kulit tuna, kulit pari dan tulang hiu dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif gelatin halal, selain itu dapat meningkatkan nilai tambahnya. 

 Metode ekstraksi gelatin dari limbah kulit tuna, kulit pari dan tulang hiu 

meliputi  tahapan  pembersihan  dan  pemotongan,  perendaman  HCl  4%, 

pencucian, pengekstraksian, penyaringan, pengovenan dan penggerusan. 

 Kombinasi perlakuan yang terbaik dalam penelitian adalah pada gelatin 

yang terbuat  dari tulang hiu dengan lama perendaman 36 jam dan suhu 

ekstraksi 80 
0
C yaitu  dengan  Viscositas 5,65 cps, kekuatan gel 72,75 

mm/kg.s, TitikJendal 12,45 
0
C,  Rendemen 19,9 %, Nilai pH 3,2, Kadar 

Protein 83,8 %, Kadar Lemak 1,425 %, Kadar Abu 4,87 %, Kadar Air 7,02 
% dan Kadar Garam 3,63 %. 
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