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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research has the influences of 

Rhizopus sp concentration as batting agent on tanning process. 

The benefit of this study was to provide information on how 

Rhizopus sp. Protease activity as a batting agent on tanned skin 

quality. The research material used 15 sheets of skin and 

Rhizopus sp and the method used in this research was the 

experimental method using Completely Randomized Design 

(CRD) with five treatments of 0% Rhizopus sp, 0.5%, 1%, 

1.5%, and 2%, and three replications. The variables observed 

included thickness maturity, fatigue, tensile strength and 

tanned sheep skin fat content. Analysis data using ANOVA 

and if there was any difference between treatments will be 

continued with Duncan Multiple Range Test (DMRT). The 

result of data analysis showed that the highly significant effect 

(P <0.01) on the variable of thickness maturty and fat content, 

and significantly effect (P <0.05) for the variable of tensile 

strength. In sheep skin tanning using Rhizopus sp as a protein 

scraper, the results showed that each variable was related and 

influential. For each treatment, Rhizopus sp could be used as a 

substitute for the previous batting material, Feliderm. The 

thickness maturity had a decreasing value with increasing 

mailto:linirose6@gmail.com
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Rhizopus sp , the variable of value is unstable, the variable of 

tensile strength decreases and the variable of fat content is 

stable. 

 

Keywords : Rhizopus sp, lamb skin, tensile strength. 
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RINGKASAN 

 

Komoditas kulit digolongkan menjadi kulit mentah 

dan kulit samak. Kulit mentah adalah bahan baku kulit yang 

baru ditanggalkan dari tubuh hewan sampai kulit yang 

mengalami proses-proses pengawetan atau siap samak. 

Rhizopus sp merupakan jamur yang sering digunakan dalam 

pembuatan tempe dan mampu menghasilkan protease. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui pengaruh konsentrasi 

Rhizopus sp sebagai batting agent pada mutu kulit domba 

tersamak dan dapat mengetahui perlakuan terbaik konsentrasi 

Rhizopus sp terbaik sebagai batting agent pada penyamakan 

kulit domba. Manfaat penelitian ini yaitu memberikan 

informasi tentang bagaimana aktivitas protease dari Rhizopus 

sp sebagai batting agent terhadap mutu kulit domba tersamak. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Januari-2 

Februari 2018 berlokasi di Balai besar kulit, karet dan plastik 

Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode percobaan dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. 

mailto:linirose6@gmail.com
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Perlakuan terdiri dari 0% Rhizopus sp, 0,5%, 1%, 1,5%, dan  

2%. Variabel yang diamati meliputi ketebalan, kelemasan, 

kekuatan tarik dan kadar lemak kulit domba tersamak. Analisis 

data menggunakan ANOVA dan jika terdapat perbedaan 

antara perlakuan akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian dari konsentrasi Rhizopus sp. Sebagai 

pengganti bahan batting yang biasa digunakan dalam proses 

penyamakan dengan perlakuan masing-masing digunakan 1% 

(Feliderm), 0,5%, 1%, 1,5%, dan  2% (Rhizopus sp.) 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap ketebalan kulit 

domba tersamak berdasarkan dari nilai rata-rata P0 

(0,87±0,057a) mm, P1 (0,87±0,057a) mm, P2 (0,77±0,057a) 

mm, P3 (0,63±0,057a) mm, dan P4 (0,63±0,057a) mm. Hasil 

Penelitian mengenai kelemasan menunjukan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) dengan rata-rata dari nilai P0 

(3,73±0,321a) mm, P1 (3,50±0,1a) mm, P2 (03,03±0,321a) 

mm, P3 (3,83±0,115a) mm dan P4 (3,80±0,173a) mm serta 

berpengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kekuatan tarik 

berdasarkan dari nilai rata-rata P0 (183,51±24,30b) kg/cm2, P1 

(188,07±20,79b) kg/cm2, P2 (193,93±13,97b) kg/cm2, P3 

(129,73±29,02b) kg/cm2 dan P4 (157,62±11,53b) kg/cm2 serta 

berpengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap kadar lemak kulit 

domba tersamak berdasarkan dari nilai rata-rata P0 

(5,94±0,041b) %, P1 (5,26±0,083a) %, P2 (8,55±0,08c) %, P3 

(10,03±0,02e) %, dan P4 (9,18±0,104d) %. 

Kesimpulan dari penelitian penyamakan kulit domba 

menggunakan rhizopus sp sebagai pengikis protein didapatkan 

hasil bahwa pada setiap variabel memiliki keterkaitan dan 

berpengaruh nyata, untuk setiap perlakuan berpengaruh nyata 

sehingga Rhizopus sp dapat dijadikan sebagai pengganti bahan 
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batting yang sebelumnya yaitu Feliderm, ketebalan kulit 

memiliki nilai yang menurun dengan meningkatnya 

penambahan konsentrasi  Rhizopus sp, pada variabel 

kelemasan nilai tidak stabil, pada variabel kekuatan tarik 

menurun dan pada variabel kadar lemak nilai stabil.  

Saran dari penelitian ini yaitu dapat disarankan dalam 

proses pengikisan protein dapat digunakan  Rhizopus sp 

sebagai pengganti bahan batting yang sebelumnya yaitu 

Feliderm untuk mendapatkan kulit domba tersamak dengan 

kualitas yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kulit merupakan salah satu jenis hasil ternak yang 

sekarang ini telah dijadikan sebagai suatu komoditi 

perdagangan dengan harga yang cukup tinggi. Kulit 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuat sepatu, jaket, dompet, 

ikat pinggang serta masih ada beberapa produk-produk lain 

yang memanfaatkan kulit sebagai bahan bakunya, seperti 

kerupuk kulit dan gelatin untuk bahan pangan. Komoditas 

kulit digolongkan menjadi kulit mentah dan kulit samak, kulit 

mentah adalah bahan baku kulit yang baru ditanggalkan dari 

tubuh hewan sampai kulit yang mengalami proses-proses 

pengawetan atau siap samak (Thanikaivela, Rao, dan 

Ramasami, 2005). 

Penyamakan adalah proses konversi protein kulit 

mentah menjadi kulit samak yang stabil, tidak mudah 

membusuk, dan cocok utuk beragam kegunaan. Penyamakan 

biasanya dilakukan dengan garam basa krom trivalen. Reaksi 

garam-garam krom dengan grup karboksilat dari protein kulit 

(kolagen) menjadi kulit tersebut memiliki stabilitas 

hidrotermal tinggi, yaitu memiliki suhu pengerutan (Ts) lebih 

tinggi 100oC (untuk samak krom), dan tahan terhadap 

serangan mikroorganisme. Setelah penyamakan krom, kulit 

hewan disebut wet blue (Suparno, Anthonie dan Christine, 

2006).  

 Penyamakan bertujuan mengubah kulit mentah yang 

mudah rusak oleh aktivitas mikroorganisme menjadi kulit 

tersamak yang lebih tahan terhadap pengaruh-pengaruh 
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tersebut. Proses penyamakan kulit adalah proses pengolahan 

bahan mentah kulit binatang menjadi kulit tersamak dengan 

menggunakan berbagai bahan kimia sebagai membantu proses 

penyamakan. Industri penyamakan kulit menghasilkan limbah 

cair yang mengandung sisa bahan penyamak kimia seperti 

sodium sulfide, krom, kapur, dan amonia dalam jumlah besar. 

Air buangan limbahnya secara umum mengandung kromium, 

dimana dalam proses penyamakan kulit menggunakan 

senyawa kromium sulfat antara 6-7% (Fahid, 2014). Pada 

proses penyamakan ada proses pengikisan protein dimana 

pada pengikisan protein menggunakan enzim protease, dimana 

enzim protease didapatkan dari buah nanas, pankreas hewan 

dan Rhizopus sp (Prayitno, 2014). 

Rhizopus sp. adalah genus jamur benang yang 

termasuk filum Zygomycota ordo Mucorales. Rhizopus sp. 

mempunyai ciri khas yaitu memiliki hifa yang membentuk 

rhizoid untuk menempel ke substrat. Ciri lainnya adalah 

memiliki hifa coenositik, sehingga tidak bersepta atau 

bersekat. Miselium dari Rhizopus sp. yang juga disebut stolon  

menyebar diatas substratnya karena aktivitas dari hifa 

vegetatif. Rhizopus sp. bereproduksi secara aseksual dengan 

memproduksi banyak sporangiofor yang bertangkai. 

Sporangiofor ini tumbuh kearah atas dan mengandung ratusan 

spora. Sporagiofor ini biasanya dipisahkan dari hifa lainnya 

oleh sebuah dinding seperti septa. Rhizopus sp memiliki 

memiliki koloni berwarna hijau kehitaman dengan 

bertambahnya usia biakan, serta mencapai tinggi kurang lebih 

10 mm. Stolon berdinding halus atau agak kasar dan hampir 

tidak berwarna hingga coklat kekuningan (Gandjar, 2000). 

Salah satu contohnya spesiesnya adalah Rhizopus stonolifer 

yang biasanya tumbuh pada roti basi, Rhizopus sp juga 
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merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan 

tempe dan jamur ini juga menghasilkan protease sehingga 

Rhizopus sp dapat digunakan dalam pengikis protein pada 

kulit domba sebelum disamak menggunakan metode samak 

kombinasi (Septiani, 2004).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh konsentrasi Rhizopus sp terhadap 

ketebalan, kelemasan, daya tarik dan kadar lemak kulit domba 

yang tersamak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh konsentrasi Rhizopus sp terhadap 

ketebalan, kelemasan, daya tarik dan kadar lemak kulit domba 

yang tersamak  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai informasi tentang 

bagaimana pengaruh protease dari Rhizopus sp sebagai batting 

agent terhadap mutu kulit domba tersamak. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kulit merupakan salah satu jenis hasil ternak yang 

sekarang ini telah dijadikan sebagai suatu komoditi 

perdagangan dengan harga yang cukup tinggi. Kulit 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuat sepatu, jaket, dompet, 

ikat pinggang serta masih ada beberapa produk-produk lain 

yang memanfaatkan kulit sebagai bahan bakunya, seperti 

kerupuk kulit dan gelatin untuk bahan pangan. Komoditas 

kulit digolongkan menjadi kulit mentah dan kulit samak, kulit 

mentah adalah bahan baku kulit yang baru ditanggalkan dari 
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tubuh hewan sampai kulit yang mengalami proses-proses 

pengawetan atau siap samak. 

Penyamakan adalah proses pengolahan kulit mentah 

yang bersifat labil (mudah rusak) menjadi kulit tersamak yang 

stabil, selama proses penyamakan akan dihilangkan komponen 

komponen kimia non-kolagen (protein globular, lemak, air, 

dan lainnya) yang mempengaruhi mutu kulit tersamak 

(Suparno, Anthonie dan Christine. 2006). Penggunaan enzim 

sebagai batting agent sangat penting untuk mempermudah 

proses penghilangan senyawa non-kolagen (terutama protein 

dan lemak). Batting adalah proses pengikisan protein globular 

dan glikogen termasuk lemak yang tidak tersabunkan. Batting 

agent yang umum digunakan adalah oropon, protease dari 

tanaman (papain dan bromelin) serta dari Rhizopus sp 

(Hariani, Loekitowati, dan Oktaria, 2009). Proses penyamakan 

kulit hewan bertujuan untuk merubah kulit mentah yang 

bersifat mudah rusak oleh aktivitas mikroba, kimia, atau fisika 

menjadi kulit tersamak yang lebih tahan terhadap pengaruh-

pengaruh tersebut. Mekanisme penyamakan adalah 

memasukkan bahan penyamak ke dalam anyaman atau 

jaringan serat kulit sehingga terjadi ikatan kimia antara bahan 

penyamak dengan serat kulit (Wahyuningsih, 2007). Secara 

singkat kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Kulit 

Proses batting pada penyamakan kulit akan 

menyebabkan zat-zat kulit yang tidak 

diperlukan seperti protein globular dan 

epidermis hilang sehingga memudahkan 

terjadinya pengikatan krom dengan kolagen 

kulit (Farid, Riyadi dan Amalia, 2015). 

Batting agent yang umum digunakan adalah 

feliderm protease dari pankreas hewan, 

oropon protease dari tanaman (papain dan 

bromelin) serta dari Rhizopus sp (Hariani, 

Loekitowati, dan Oktaria, 2009). 

 

Proses 

Batting 

Rhizopus 

sp. 

Rhizopus sp. dalam pengikisan protein yaitu 

menghasilkan enzim protease serta memiliki 

harga yang terjangkau dan mudah didapatkan 

(Septiani, 2004). Enzim protease, dimana 

enzim protease didapatkan dari buah nanas, 

pankreas hewan dan Rhizopus sp (Prayitno, 

2014). 

 

 

Mekanisme penyamakan adalah memasukkan 

bahan penyamak ke dalam anyaman atau 

jaringan serat kulit sehingga terjadi ikatan 

kimia antara bahan penyamak dengan serat 

kulit (Wahyuningsih, 2007). 

Kulit adalah bagian terluar dari struktur 

manusia, hewan atau tumbuhan. Kulit yang 

bisa digunakan dalam pembuatan produk 

adalah kulit jadi, yaitu kulit yang sudah 

disamak atau diproses menggunakan bahan 

kimia dengan takaran dan perhitungan waktu 

tertentu (Prayitno, 2014). 

Rhizopus sp sebagai batting agent 

Evaluasi kualitas ketebalan, kelemasan, kekuatan 

tarik dan kadar lemak kulit domba tersamak. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan konsentrasi Rhizopus sp sebagai agen 

pengikis protein berpengaruh terhadap mutu kulit domba 

tersamak. 



7 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kulit 

Kulit adalah hasil samping dari pemotongan ternak, 

merupakan lapisan terluar dari ternak besar dan kecil baik itu 

sapi, kerbau, dan domba serta kambing, memiliki struktur 

jaringan yang kuat dan berisi, sehingga dalam penggunaanya 

dapat dipakai untuk keperluan pangan dan non pangan 

(Sudarminto, 2000). Kulit adalah lapisan luar tubuh binatang 

yang merupakan suatu kerangka luar, tempat bulu binatang itu 

tumbuh. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa 

kulit adalah lapisan luar badan yang melindungi badan atau 

tubuh binatang dari pengaruh-pengaruh luar misalnya panas, 

pengaruh yang bersifat mekanis, kimiawi, serta merupakan 

alat penghantar suhu. Kulit memiliki fungsi antara lain sebagai 

indra perasa, tempat pengeluaran hasil pembakaran, sebagai 

pelindung dari kerusakan bakteri kulit, sebagai buffer terhadap 

pukulan, serta sebagai penyaring sinar matahari (Sunarto, 

2001).  

Kulit merupakan lapisan luar tubuh ternak yang 

merupakan suatu kerangka luar, tempat bulu binatang itu 

tumbuh yang berfungsi sebagai indera perasa, pelindung tubuh 

dari pengaruh luar, tempat pengeluaran hasil pembakaran, dan 

penyaringan sinar matahari (Sunarto, 2001). Ditinjau secara 

histologis kulit terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan 

epidermis, corium (derma), dan hypodermis (subcutis).  

Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit yang 
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strukturnya berbentuk seluler dan terdiri dari lapisan sel 

ephitel,  

yaitu basal, spinosum, globulosum dan lucidum. Tebal 

lapisan epidermis kurang lebih 2% dari tebal kulit seluruhnya 

(Judoamidjoyo, 1984) berikut struktur kulit dapat dilihat pada 

Gambar 2. Kulit juga merupakan produk yang memiliki nilai 

ekonomis yang paling tinggi dibandingkan hasil ikutan ternak 

yang lain. Berat kulit pada sapi, kambing dan kerbau memiliki 

kisaran 7-10% dari berat tubuh (Irfan, 2012).  

 

Gambar 2. Struktur kulit 

Sumber: Sunarto (2001) 

 

2.2 Kulit Mentah 

Kulit mentah merupakan produk hasil peternakan yang 

memiliki nilai tambah tinggi apabila telah mengalami proses 

lebih lanjut menjadi kulit hasil olahan (pickle, wet blue, dan 

leather). Kulit mentah (kulit baru ditanggalkan dari tubuh 

hewannya) yang disimpan tanpa proses pengawetan akan cepat 

mengalami kerusakan. Kulit segar memiliki sifat mudah busuk 

karena merupakan media yang baik untuk tumbuh dan 
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berkembangbiaknya mikro organisme. Kerusakan karena 

mikro organisme ini akan berpengaruh terhadap kualitas kulit 

jadi (leather). Kualitas leather, baik secara fisik maupun kimia 

dipengaruhi juga oleh jenis ternak, umur, dan jenis kelamin. 

Kulit domba jantan sangat baik dibuat leather untuk keperluan 

garment karena kulit ini memiliki beberapa kelebihan seperti 

bagian kulitnya secara topografis relatif homogen, lebih supel, 

tebal dan berisi, kekuatannya secara fisik lebih tinggi, dan 

kulit jadinya tidak banyak yang keriput. (Gumilar, 2005).  

 

2.3 Kandungan Kimia Kulit 

Kulit segar secara kimiawi terdiri dari air, protein, lemak 

dan mineral. Dari materi-materi tersebut diatas, yang sangat 

penting adalah protein kulit, karena materi yang lain sebagian 

besar atau seluruhnya dibuang dalam proses pengawetan dan 

penyamakan kulit. Komposisi kimia kulit segar secara 

dianalisa secara kimiawi melalui approximate analysis terdiri 

atas 64% air, 33% protein, 0,5% lemak, 0,5% substansi lain 

seperti pigmen dan lain-lain. 33% protein tersebut terdiri atas 

protein yang berbentuk (fibrall) dan protein yang berbentuk 

(globular). Protein yang berbentuk meliputi 0,5% elastin, 29% 

kolagen dan 2% elastin, sedangkan protein yang tidak 

berbentuk meliputi 1% albumin dan globulin serta 0,7 % 

mucin dan micoid. Pada umumnya kulit segar setelah 

dikeringkan kadar airnya akan turun menjadi 1-15 %, sehingga 

perbandingan antara kulit segar dan kulit kering menjadi 220 – 

250 berbanding 100. Perbandingan tersebut umumnya 

digunakan sebagai patokan didalam proses perendaman yaitu 

pengembalian kulit kering menjadi segar. Protein kulit kira–

kira merupakan 80% dari total berat kering kulit (Suardana 
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dkk, 2008). Macamnya banyak dan komposisinya sangat 

kompleks. Protein kulit dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu : 

a. Protein yang berbentuk diantaranya yang terpenting adalah 

kolagen juga elastin dan keratin. 

b. Protein yang tidak berbentuk, diantaranya adalah globulin 

dan albumin (Mangal dan Davika, 2013). 

Kulit segar yang baru dilepas dari tubuh binatang memiliki 

beberapa komposisi kimia seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia kulit segar 

Unsur Nilai 

Protein 30 %-32% 

Lemak 2%-5% 

Epidermis 0,2%-2% 

Mineral 0,01-0,3% 

Air 60%-65% 

Sumber : Sunarto (2001) 

 

 

2.3.1 Air 

Air adalah adalah senyawa yang penting bagi semua 

bentuk kehidupan. Air menutupi hampir 71% permukaan 

Bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) 

tersedia di Bumi. Air sebagian besar terdapat di laut (air asin) 

dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncak-puncak 

gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, 

sungai, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam objek-objek 

tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu: melalui 

penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah 

(meliputi mata air, sungai, muara) menuju laut. 

Memperhatikan tabel periodik, terlihat bahwa unsur-unsur 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_asin
https://id.wikipedia.org/wiki/Awan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau
https://id.wikipedia.org/wiki/Uap_air
https://id.wikipedia.org/wiki/Lautan_es
https://id.wikipedia.org/wiki/Siklus_air
https://id.wikipedia.org/wiki/Penguapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_air
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Muara
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabel_periodik
https://id.wikipedia.org/wiki/Unsur_kimia
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yang mengelilingi oksigen adalah nitrogen, flor, dan fosfor, 

sulfur dan klor. Semua elemen-elemen ini apabila berikatan 

dengan hidrogen akan menghasilkan gas pada temperatur dan 

tekanan normal, alasan mengapa hidrogen berikatan dengan 

oksigen membentuk fase berkeadaan cair, adalah karena 

oksigen lebih bersifat elektronegatif daripada elemen-elemen 

lain tersebut kecuali flor (Poedjiadi dan Titin, 2012). Kadar air 

pada kulit memiliki dua jenis yakni jenis air yang berada 

dalam bentuk terikat secara fisik dan air yang berada dalam 

bentuk bebas pada gelatin. Standar yang ditetapkan oleh 

standar nasional Indonesia No. 06-3735 -1995 adalah 

maksimum 16%. Kadar air gelatin memenuhi standar yakni 

gelatin untuk bahan pangan (14%) maupun standar untuk 

bahan farmasi (14%). Hal ini menunjukan proses pengeringan 

yang dilakukan sudah tepat. Pengeringan dengan metode 

sederhana ini mampu mengevaporasi air pada cairan kolagen 

hasil esktrasi kulit domba. 

   

2.3.2 Protein 

Protein merupakan komponen penting atau komponen 

utama sel hewan dan manusia, protein yang terdapat dalam 

makan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan 

pertumbuhan. Tumbuhan membentuk protein dari CO2, H2O 

dan senyawa nitrogen. Hewan yang makan tumbuhan 

mengubah protein nabati menjai protein hewani. Di samping 

digunakan untuk pembentukan sel-sel tubuh, protein juga 

dapat digunakan sebagai sumber energi apabila tubuh 

kekurangan karbohidrat dan lemak. Komposisi rata-rata unsur 

kimia yang terdapat dalam protein ialah sebagai berikut : 

karbon 50%, hydrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, 

belerang 0-3%, dan fosfor 0-3%. Dengan berpedoman pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Fluorin
https://id.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulfur
https://id.wikipedia.org/wiki/Klor
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kadar nitrogen 16%, dapat dilakukan penentuan kandungan 

protein dalam suatu bahan makanan (Poedjiadi dan Titin, 

2012).  

Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai 

bobot molekul yang sangat bervariasi, ada protein yang mudah 

larut dalam air, tetapi ada juga yang sulit larut dalam air 

seperti rambut dan kuku adalah suatu protein yang tidak larut 

dalam air dan tidak mudah bereaksi, protein dapat digolongkan 

menjadi 2 golongan yang ditinjau dari srtuktur proteinya, yang 

pertama dapat digolongkan menjadi protein sederhana dimana 

protein yang hanya terdiri atas molekul-molekul asam amino, 

sedangkan protein gabungan ialah protein yang terdiri atas 

protein dan gugus bukan protein. Gugus ini disebut gugus 

prostetik dan terdiri atas karbohidrat, lipid, dan asam nukleat 

(Jessie 2008). 

 

2.3.3 Lemak 

Salah satu kelompok senyawa organik yang terdapat 

dalam tumbuhan, hewan atau manusia dan yang sangat 

berguna bagi kehidupan manusia adalah lipid. Lemak adalah 

salah satu komponen makanan multifungsi yang sangat 

penting untuk kehidupan. Selain memiliki sisi positif, lemak 

juga mempunyai sisi negatif terhadap kesehatan.1 Fungsi 

lemak dalam tubuh antara lain sebagai sumber energi, bagian 

dari membran sel, mediator aktivitas biologis antar sel, isolator 

dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh, pelindung 

organorgan tubuh serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. 

Penambahan lemak dalam makanan memberikan efek rasa 

lezat dan tekstur makanan menjadi lembut serta gurih. Di 

dalam tubuh, lemak menghasilkan energi dua kali lebih 

banyak dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, yaitu 9 
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Kkal/gram lemak yang dikonsumsi (Poedjiadi dan Titin, 

2012). 

Selain sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K, lemak 

memberikan cita rasa dan aroma spesifik pada makanan yang 

tidak dapat digantikan oleh komponen makanan lainnya. 

Sedangkan dampak negatif dari konsumsi lemak yang 

berkaitan dengan aterogenik dapat terjadi bila konsumsi lemak 

lebih dari 30% dari kebutuhan energi total.Konsumsi lemak 

pada masyarakat Indonesia masih kurang dari 20% (di bawah 

kebutuhan minimum), dengan asumsi sebagian besar berasal 

dari pangan nabati. Walaupun konsumsi lemak yang rendah 

dan didominasi oleh minyak nabati sekitar 80% dari lemak 

total, penyakit jantung koroner di Indonesia semakin 

meningkat dan termasuk penyakit penyebab kematian urutan 

teratas (Lichtenstein et al, 2009). 

 

2.3.4 Karbohidrat 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia maupun hewan 

melakukan aktivitas, baik yang telah menjadi kebiasaan missal 

berdiri, berjalan, mandi, makan dan sebagainya. Untuk 

melakukan aktivitas memerlukan energi, Energi yang 

diperlukan di peroleh dari bahan makanan yang dimakan. Pada 

umumnya bahan makanan itu mengandung tiga kelompok 

utama senyawa kimia, yaitu karbohidrat, protein dan lemak 

(Poedjiadi dan Titin, 2012). Senyawa organik karbohidrat 

terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas 

unsur C, H, O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, 1 

atom O. karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan 

binatang yang berperan struktural & metabolik. sedangkan 

pada tumbuhan untuk sintesis CO2 + H2O yang akan 

menghasilkan amilum/selulosa, melalui proses fotosintesis, 
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sedangkan binatang tidak dapat menghasilkan karbohidrat 

sehingga tergantung tumbuhan. Karbohidrat merupakan 

sumber energi dan cadangan energi, yang melalui proses 

metabolism, selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga 

berfungsi sebagai cadangan makanan, pemberi rasa manis 

pada makanan, membantu pengeluaran feses dengan cara 

mengatur peristaltik usus, penghemat protein karena bila 

karbohidrat makanan terpenuhi, protein terutama akan 

digunakan sebagai zat pembangun. Karbohidrat juga berfungsi 

sebagai pengatur metabolisme lemak karena karbohidrat 

mampu mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. 

Karbohidrat yang berasal dari makanan, dalam tubuh 

mengalami perubahan atau metabolism. Hasil metabolism 

karbohidrat antara lain glukosa yang terdapat dalam darah, 

sedangkan glikogen adalah karbohidrat yang disintesis dalam 

hati dan digunakan oleh sel-sel pada jaringan otot sebagai 

sumber energi. Berbagai senyawa yang masuk kelompok 

karbohidrat yaitu golongan monosakarida, disakarida, 

oligosakarida dan polisakarida (Jessie, 2008). 

Monosakarida merupakan jenis karbohidrat sederhana 

yang terdiri dari 1 gugus cincin. Contoh dari monosakarida 

yang banyak terdapat di dalam sel tubuh manusia adalah 

glukosa, fruktosa dan galaktosa. Glukosa di dalam industri 

pangan lebih dikenal sebagai dekstrosa atau juga gula anggur. 

Glukosa banyak terkandung di dalam buah-buahan, sayuran 

dan juga sirup jagung. Fruktosa dikenal juga sebagai gula buah 

dan merupakan gula dengan rasa yang paling manis. Fruktosa 

banyak terkandung di dalam madu (bersama dengan glukosa), 

dan juga terkandung diberbagai macam buah-buahan. 

Sedangkan galaktosa merupakan karbohidrat hasil proses 

pencernaan laktosa sehingga tidak terdapat di alam secara 
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bebas. Selain sebagai molekul tunggal, monosakarida juga 

akan berfungsi sebagai molekul dasar bagi pembentukan 

senyawa karbohidrat kompleks pati (starch) atau selulosa. 

Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-

molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 (dua) sampai 

dengan 8 (delapan) molekul monosakarida. Sehingga 

oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida dan lainnya. 

Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari 

proses hidrolisa polisakarida dan hanya beberapa 

oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. 

Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di 

alam adalah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa dan 

sukrosa. 

Polisakarida merupakan polimer monosakarida, 

mengandung banyak satuan monosakarida yang dihubungkan 

oleh ikatan glikosida. Hidrolisis lengkap dari polisakarida 

akan menghasilkan monosakarida. Glikogen dan amilum 

merupakan polimer glukosa (Nurhamida, 2014) . 

 

2.3.5 Mineral 

Mineral merupakan elemen anorganik, jumlahnya 

dalam tubuh kurang lebih 4 % dan mineral zat yang penting 

dalam kelangsungan hidup dibutuhkan oleh ternak baik untuk 

memelihara kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi. 

Berdasarkan kegunaannya dalam aktifitas hidup, mineral dapat 

dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang essensial 

dan golongan yang non essensial. Elemen an-organik tersebut 

merupakan sisa pembakaran senyawa organik yang disebut 

abu, peranan mineral dalam kehidupan diketahui setelah 

adanya fakta bahwa mineral tersebut ada di dalam jaringan, 

berbagai mineral berperanan sebagai komponen dari enzim. 
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Demikian mineral juga akan berfungsi dalam pengaturan 

proses yang terjadi di dalam tubuh (Poedjiadi dan Titin, 2012). 

Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk 

otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. 

Disamping itu mineral juga berperan dalam mempertahankan 

keseimbangan asam-basa, serta untuk berfungsinya urat syaraf 

secara normal. Sebagian mineral essensial juga berfungsi 

mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau 

sebagai aktifator dari enzim, mengatur metabolisme, transport 

zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel dan 

memelihara kondisi ionik dalam tubuh, (Supriyadi, 2008). 

 

2.3.6 Vitamin 

Vitamin merupakan suatu senyawa yang telah lama 

dikenal oleh peradaban manusia. Sudah sejak ribuan tahun 

lalu, manusia telah mengenal vitamin sebagai salah satu 

senyawa yang dapat memberikan efek kesehatan bagi tubuh, 

senyawa vitamin ini yang diakibatkan oleh adanya kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada unsur gizi vitamin pada 

saat-saat tertentu sering diberi perhatian yang berlebihan, 

walaupun kemudian adakalanya diusul dengan masa dimana 

perhatian menjadi berkurang atau bahkan sama sekali hilang. 

Di Indonesia definisi vitamin-vitamin ini masih ditemukan 

walaupun mungkin dalam frekuensi yang lebih rendah 

dibanding pada masa lampau. Vitamin memiliki peranan 

spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat 

kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak mencukupi, tubuh 

dapat mengalami suatu penyakit. Tubuh hanya memerlukan 

vitamin dalam jumlah sedikit, tetapi jika kebutuhan ini 

diabaikan maka metabolisme di dalam tubuh kita akan 

terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
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senyawa lain. Gangguan kesehatan ini dikenal dengan istilah 

avitaminosis. Contohnya adalah bila kita kekurangan vitamin 

A maka kita akan mengalami kerabunan. Di samping itu, 

asupan vitamin juga tidak boleh berlebihan karena dapat 

menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh (Mcgilvery 

dan Goldstein, 1996). 

Secara garis besar, vitamin dapat dikelompokkan 

menjadi 2 kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air 

dan vitamin yang larut dalam lemak. Hanya terdapat 2 vitamin 

yang larut dalam air, yaitu B dan C, sedangkan vitamin 

lainnya, yaitu vitamin A, D, E, dan K bersifat larut dalam 

lemak. Vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan di 

dalam jaringan adiposa (lemak) dan di dalam hati. Vitamin ini 

kemudian akan dikeluarkan dan diedarkan ke seluruh tubuh 

saat dibutuhkan. Beberapa jenis vitamin hanya dapat disimpan 

beberapa hari saja di dalam tubuh, sedangkan jenis vitamin 

lain dapat bertahan hingga 6 bulan lamanya di dalam tubuh. 

Berbeda dengan vitamin yang larut dalam lemak, jenis vitamin 

larut dalam air hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan 

biasanya akan segera hilang bersama aliran makanan. Saat 

suatu bahan pangan dicerna oleh tubuh, vitamin yang terlepas 

akan masuk ke dalam aliran darah dan beredar ke seluruh 

bagian tubuh. Apabila tidak dibutuhkan, vitamin ini akan 

segera dibuang tubuh bersama urin. Oleh karena hal inilah, 

tubuh membutuhkan asupan vitamin larut air secara terus-

menerus (Supriyadi, 2008).  

 

2.4 Penyamakan Kulit 

 Industri penyamakan kulit adalah industri yang 

mengolah bahan mentah kulit     (hides and skin) menjadi kulit 

tersamak (leather) dengan menggunakan bahan bahan kimia 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Avitaminosis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
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yang mendukung proses penyamakan. Pengolahan kulit 

mentah menjadi leather akan menyebabkan kulit tahan 

terhadap pengaruh mikroorganisme, kimia dan fisik (Asmadi, 

Sutrisno, dan Oktiawan, 2009). Penyamakan kulit adalah suatu 

proses pengolahan untuk mengubah kulit mentah menjadi kulit 

tersamak atau leather.  Penyamakan kulit merupakan cara 

untuk mengubah kulit mentah yang bersifat labil (mudah rusak 

oleh pengaruh fisik, kimia dan biologis) menjadi kulit yang 

stabil terhadap pengaruh tersebut yang biasa disebut kulit 

tersamak (leather). Kulit samak atau kulit jadi memiliki sifat-

sifat khusus yang sangat berbeda dengan kulit mentahnya, baik 

sifat fisik maupun sifat kimianya. Kulit mentah mudah sekali 

membusuk, dalam keadaan kering, bersifat keras, dan kaku 

sedangkan kulit tersamak memiliki sifat lemas serta teksturnya 

lentur. Teknik mengolah kulit mentah menjadi kulit samak 

disebut penyamakan (Suparno, Anthonie dan Christine, 2006).  

Proses penyamakan bertujuan agar kulit hewan yang 

mudah busuk dapat menjadi tahan terhadap serangan 

mikroorganisme. Prinsip mekanisme penyamakan kulit adalah 

memasukkan bahan penyamak kedalam anyaman atau jaringan 

serat kulit sehingga menjadi ikatan kimia antara bahan 

penyamak dan serat kulit (Ramadhan, 2016). Salah satu dalam 

proses penyamakan dikenal adanya sistem penyamakan 

berbulu dan tidak berbulu. Sistem penyamakan berbulu 

tentunya ditujukan untuk mempertahankan keindahan bulunya 

sedangkan penyamakan tidak berbulu tentunya sengaja 

ditujukan untuk menghilangkan bulu. Sekilas yang 

membedakan kedua proses ini adalah dilakukannya proses 

pengapuran pada sistem penyamakan tidak berbulu dengan 

tujuan supaya mempermudah dalam menghilangkan bulunya 

(Irfan, 2012). 
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Pada proses penyamakan terdapat beberapa proses 

pentinng terutama pada proses pengikisan protein dimana 

disebut sebagai proses bating. Proses bating adalah suatu 

proses untuk menghilangkan sebagian atau seluruh zat kulit 

yang bukan kolagen agar diperoleh kulit jadi yang mempunyai 

kelemasan yang diinginkan. Proses bating akan menyebabkan 

zat-zat kulit yang tidak diperlukan seperti protein globular, dan 

lapisan epidermis hilang sehingga memudahkan terjadinya 

pengikatan krom dengan kolagen kulit (Farid, Riyadi dan 

Amalia, 2015). 

Kegiatan penyamakan kulit dilakukan dengan cara 

seperti berikut:  

1. Pretanning 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawetkan kulit mentah 

agar dapat bertahan hingga penyamakan sesungguhnya 

dilakukan. Kegiatan ini dinamakan dengan pengerjaan basah 

yang meliputi proses perendaman (soaking), pengapuran 

(liming), pembuangan kapur (deliming), baitsen (bating), dan 

pengasaman (pickling). Adapun tujuan dari masing-masing 

kegiatan yaitu : 

a. Perendaman bertujuan untuk mengubah kondisi kulit 

kering menjadi lemas dan lunak seperti kulit segar 

b. Pengapuran bertujuan untuk menghilangkan bulu dan 

epidermis, kelenjar keringat dan sebagian lemak, zat-

zat yang tidak diperlukan, memudahkan pelepasan 

subcutis, dsb. 

c. Pembuangan kapur bertujuan untuk menghilangkan 

kapur yang terkandung dalam kulit, karena 

penyamakan dilakukan dalam kondisi asam sehingga 

harus terbebas dari kapur yang bersifat basa 
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d. Bating merupakan proses penghilangan zat-zat non 

kolagen. 

e. Pengasaman bertujuan membuat kulit bersifat asam 

(pH 2,5 – 3), agar kulit dapat bereaksi dengan bahan 

kimia dalam proses penyamaknya (Sunarto, 2001). 

Tahapan proses penyamakan disesuaikan dengan jenis 

kulit. Kulit dibagi atas 2 golongan yaitu hides (untuk kulit dari 

binatang besar seperti kulit sapi, kerbau, kuda dan  lain-lain), 

dan skins (untuk kulit domba, kambing, reptil dan lain-lain). 

Jenis zat penyamak yang digunakan mempengaruhi hasil akhir 

yang diperolah. Penyamak nabati (tannin) memberikan warna 

coklat muda atau kemerahan, bersifat agak kaku tapi empuk, 

kurang tahan terhadap panas. Penyamak mineral paling umum 

menggunakan krom. Penyamakan krom menghasilkan kulit 

yang lebih lembut atau lemes, dan lebih tahan terhadap panas. 

2. Tanning 

Penyamakan (tanning) adalah suatu proses dimana kulit 

pickle direndam pada bahan penyamak, yang proses 

penyamakanya terdari dari penyamakan nabati, penyamakan 

crome, penyamakan kombinasi, dan penyamakan sintesis. 

Menurut Sunarto (2001), dijelaskan masing-masing jenis 

penyamakan yaitu seperti berikut : 

a. Penyamakan nabati 

Dalam penyamakan nabati digunakan bahan 

penyamaknabati yang berasal dari alam. Bahan penyamak 

nabati merupakan bahan penyamak yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan yang mengandung bahan penyamak. 
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b. Penyamakan crome  

Penyamakan crome, digunakan crome sulfat basa. 

Kulit yang dsamak dengan bahan penyamak ini memberi sifat 

lemas, kuat tetapi kurang berisi. 

c. Penyamakan kombinasi 

Penyamakan kombinasi adalah penyamakan kulit 

dengan dua atau lebih bahan penyamak, dengan tujuan saling 

melengkapi karena setiap bahan penyamak memiliki 

kekurangan dan kelebihan masing-maing. 

d. Penyamakan sintesis 

Pada dasarnya penyamakan sintesis tidak jauh berbeda 

dengan penyamakan nabati, hanya saja menggunakan bahan 

sintesis yaitu organic polyacid yang memiliki kemampuan 

penyamakan kulit. 

 

3. Finishing 

Kegiatan setelah penyamakan kulit terdiri atas pengetaman 

(shaving), pemucatan (bleaching), penetralan (neutralizing), 

pengecatan dasar, peminyakan (fat liquoring), pengeringan, 

pelembaban, dan perenggangan. Menurut Sunarto (2001), 

dijelaskan masing-masing kegiatan yaitu seperti berikut : 

a. Pengetaman merupakan suatu kegiatan yang membuat 

kulit memiliki tingkat ketebalan yang sama. 

b. Pemucatan bertujuan untuk menghilangkan flek-flek 

besi, merendahkan pH, dan lebih menguatkan ikatan 

antara bahan penyamak dengan kulit. 

c. Penetralan dilakukan bagi kulit samak krom, karena 

kulit samak krom berkadar asam tinggi, sehingga 

perlu dinetralkan agar tidak mengganggu proses 

selanjutnya. 
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d. Pengecatan dasar dilakukan dengan tujuan agar 

pemakaian cat tutup tidak terlalu tebal. 

e. Peminyakan pada kulit memiliki tujuan antara lain 

untuk pelumas serat- serat kulit agar kulit menjadi 

tahan tarik dan tahan getar, menjaga serat kulit agar 

tidak lengket satu dengan yang lainnya, dan membuat 

kulit tahan air. 

f. Pengeringan dilakukan bagi kulit atasan dengan tujuan 

untuk menghentikan proses kimiawi dalam kulit. Kulit 

yang diperah airnya dengan mesin atau tangan 

kemudian dikeringkan. 

g. Pelembaban dilakukan bagi kulit dengan tujuan agar 

kulit dengan mudah dapat menyesuaikan dengan 

kondisi udara disekitarnya. 

h. Kegiatan akhir dari bagian ini adalah peregangan yang 

bertujuan agar kulit mulur secara maksimal. Sehingga 

dengan demikian, tidak akan mulur lagi setelah 

menjadi barang. 

 

2.5 Rhizopus sp 

Jamur adalah sekelompok organisme yang 

digabungkan dalam takson Kingdom Fungi. Kingdom fungi 

mempunyai ciri khas yaitu bersifat heterotrof yang 

mengabsorbsi nutrient pada dinding selnya. Jamur dapat 

bersifat saprotrop dengan mendapatkan nutrisi dari organisme 

lain yang mati, bersifat parasit dengan menghisap nutrisi dari 

organisme hidup, atau dengan bersimbiosis synapomorphy 

(sifat yang serupa) antar fungi, choanoflagellata dan hewan. 

Jamur benang atau kapang adalah golongan fungi yang 

membentuk lapisan jaringan miselium dan spora yang tampak, 

tetapi tidak dapat membentuk badan buah yang makroskopis 
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(Lasindrang, Suwarno, Hadisusanto, Salahudin, dan Kamiso, 

2014). 

 Rhizopus sp. yaitu koloni berwarna putih berangsur-

angsur menjadi abu-abu; stolon halus atau sedikit kasar dan 

tidak berwarna hingga kuning kecoklatan, sporangiofora 

tumbuh dari stolon dan mengarah ke udara, baik tunggal atau 

dalam kelompok (hingga 5 sporangiofora), rhizoid tumbuh 

berlawanan dan terletak pada posisi yang sama dengan 

sporangiofora, sporangia globus atau sub globus dengan 

dinding berspinulosa (duri-duri pendek), yang berwarna coklat 

gelap sampai hitam bila telah masak, kolumela oval hingga 

bulat, dengan dinding halus atau sedikit kasar; spora bulat, 

oval atau berbentuk elips atau silinder, suhu optimal untuk 

pertumbuhan 35ºC  (Ratri, Sahubala dan Husni, 2013)  

Rhizhopus sp merupakan jamur yang biasa di gunakan 

dalam proses fermentasi kedelai yang kemudian menjadi 

tempe, selain itu Rhizhopus sp dapat menghasilkan enzim 

protease dimana enzim protease ini dapat mengkikis protein 

sehingga Rhizhopus sp dapat digunakan dalam proses bating 

dalam penyamakan kulit hewan, seperti kulit sapi, kambing, 

kelinci, serta domba dan masih banyak lagi kulit hewan yang 

dapat disamak (Septiani, 2004). 

 

2.6 Mutu Kulit Domba Tersamak 

Kualitas yang perlu diperhatikan dalam produk-

produk kulit samak diantaranya adalah ketebalan, kelemasan, 

kekuatan tarik, dan kadar lemak dari kulit setelah disamak. 

Produk yang berkualitas tinggi, membutuhkan kelemasan kulit 

tinggi, bila kelemasan pada kulit samak rendah, akan 

menurunkan kualitas produk dimana kelemasan yang rendah, 

maka produk yang dihasilkan menjadi kaku dan pada akhirnya 
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produk tidak akan nyaman bila dipakai. Kekuatan jahit perlu 

diperhatikan karena kekuatan jahit yang tinggi maka jahitan 

tidak mudah terlepas, begitu juga dengan kekuatan sobek 

(Mustakim, Widati, dan Lita, 2007). 

 

2.6.1 Ketebalan 

 Ketebalan kulit merupakan aspek penting dalam 

penyamakan kulit, karena produk yang berkualitas tinggi 

memiliki kualitas ketebalan kulit yang baik. Bila ketebalan 

kulit samak rendah maka produk yang dihasilkan menjadi tipis 

dan pada akhirnya produk tidak awet dalam waktu lama dan 

akan mudah rusak. Ketebalan kulit dipengaruhi oleh proses 

shavimg dimana kulit dipisahkan dari daging yang masih 

menyatu dengan kulit. Proses shaving bertujuan untuk 

mendapatkan ketebalan kulit tersamak sesuai dengan produk 

akhir yang di inginkan dengan ketebalan rata-rata sebesar 1,2-

1,8 untuk tas dan 0,6–0,8 kulit garmen. Pengetaman (Shaving) 

kulit yang telah melalui proses Aging selama 1-2 hari 

kemudian diatur ketebalannya sesuai dengan peruntukannya 

menggunakan mesin Shaving agar rata (Asmadi, Sutrisna dan 

Oktiawan, 2009). Ketebalan kulit tersamak sangat penting 

karena mempengaruhi proses pembuatan dan mutu produk 

kulit (Suardana, Ratnawati, Sumiarto, Lukman, 2008) 

 

2.6.2 Kelemasan 

 Kelemasan kulit samak dipengaruhi oleh jenis 

penyamak yang digunakan. Penyamakan dengan bahan nabati 

(tanin) akan menghasilkan kulit samak yang kurang lemas 

(kaku), sedangkan bila menggunakan krom dalam 

penyamakan akan membuat kulit lebih lemas. Penyamak 

nabati (tanin) memberikan warna coklat muda atau 



25 
 

kemerahan, bersifat agak kaku tapi empuk, kurang tahan 

terhadap panas, sedangkan penyamak mineral paling umum 

menggunakan krom. Penyamakan krom menghasilkan kulit 

yang lebih lembut/ lemes, dan lebih tahan terhadap panas 

(Mustakim, 2009). 

 

2.6.3 Kekuatan Tarik 

Kekuatan tarik kulit adalah daya kulit untuk menahan 

sejumlah beban persatuan luas penampang kulit sampai batas 

retak dan putus. Kuat tarik kulit adalah besarnya gaya 

maksimum yang diperlukan untuk menarik kulit sampai putus 

dan dinyatakan dalam kg/cm2 dan. Penggunaan Rhizopus sp. 

serta kombinasinya memacu peningkatan aktivitas enzim 

protease dalam memecah protein globular (non kolagen). 

Konsentrasi enzim semakin besar membuat kerja enzim 

semakin optimal untuk menghidrolisis protein non kolagen 

sehingga menyebabkan struktur jaringan kulit menjadi lebih 

terbuka dan bahan penyamak lebih mudah berinteraksi dengan 

kulit dan menghasilkan nilai kuat tarik semakin tinggi. 

Besarnya aktivitas protease yang dihasilkan membuat kerja 

enzim lebih optimal untuk menghidrolisis protein non kolagen 

sehingga menyebabkan struktur jaringan kulit menjadi lebih 

terbuka dan bahan penyamak lebih mudah berinteraksi dengan 

kulit sehingga menghasilkan nilai kuat tarik yang tinggi 

(Syafie, Suharjono, dan Ambar, 2013). Menurut Mustakim, 

dkk (2007) menyatakan bahwa tinggi rendahnya kekuatan 

tarik dipengaruhi oleh tebal kulit, kandungan protein kolagen 

dan tebal korium. 
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2.6.4 Kadar Lemak 

Bagi hewan, asam lemak merupakan bahan bakar 

utama yang dapat diperoleh secara langsung dari diet maupun 

bentuk dari zat lain yang terdapat dalam makanan. Asam 

lemak disimpan dalam sel sebagai lemak (trigliserida) yang 

kemudian dibebaskan dan diangkut melalui peredaran darah 

untuk memenuhi kebutuhan berbagai jaringan, terutama otot. 

Oksidasi asam lemak tidak saja penting bagi orag-orang yang 

gemuk atau yang makananya banyak mengandung lemak, 

tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

metablisme secara keseluruhan pada setiap orang tak perduli 

kurus maupun gemuk (Mcgilvery dan Goldstein,1996). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Januari sampai 

2 Februari 2018 berlokasi di Balai besar kulit, karet dan plastik 

Yogyakarta (BBKKP) . 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi Penelitian ini menggunakan 15 lembar kulit 

domba yang di peroleh dari RPH Kota Yogyakarta. Rhizopus 

sp. berasal dari ragi yang di peroleh dari Bapak Dofir yang 

bertempat di Kota Malang .  

 

3.2.1 Bahan Penelitian 

a. kulit domba di peroleh dari RPH Kota Yogyakarta. 

b. Rhizopus sp. diperoleh dari Bapak Dofir yang 

bertempat di Kota Malang 

c. Bahan 

pendukung 

penyamakan 

garam non yodium (NaCl), natrium 

sulfid (Na2S), kapur tohor Ca(OH)2, 

amonium sulfat (ZA), feliderm, asam 

format, natrium format, asam sulfat 

(H2SO4), krom sintan, minyak 

sulfonasi (Catalic GS dan BLM), 

antibakteri, amonia (NH3), cat dasar, 

cat tutup, dan natrium bikarbonat 

(NaHCO2). 
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3.2.2 Alat Penelitian 

 Alat pendukung 

penyamakan 

timbangan analitik, mesin fleshing, 

pisau fleshing, sarung tangan, ember 

plastik, kertas pH, termometer, pinset, 

papan miring, mesin shaving, sikat 

halus, mesin hand stacking, mesin 

toggle, spray gun, amplas, mesin 

plating dan plat embosh, mesin 

measuring dan label. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. 

Perlakuan penelitian yang dicobakan yaitu: 

P0 = Penggunaan Batting agent (Feliderm) dengan 

 konsentrasi 1% 

P1 = Penggunaan Rhizopus sp dengan konsentrasi 0,5% 

P2 = Penggunaan Rhizopus sp dengan konsentrasi 1% 

P3 = Penggunaan Rhizopus sp dengan konsentrasi 1,5% 

P4 = Penggunaan Rhizopus sp dengan konsentrasi 2,0% 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Beamhouse 
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     Gambar 3. Proses Beam House (Lampiran 1) 
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 Tanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Tanning (Lampiran 1) 
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3.4.3 Pasca Tanning (Finishing) 
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Gambar . 4 Proses Finishing (Lampiran 1)



34 
 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Ketebalan kulit domba tersamak : ISO 2589 : 2002 

b. Kelemasan kulit domba tersamak  : ISO 17235 :2015 

c. Kekuatan tarik kulit domba tersamak : ISO 3376 : 2011 

d. Kadar lemak     : SNI 06- 0564- 1989 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan dilanjutkan 

dengan analisis statistik menggunakan one-way analysis of 

variance (ANOVA) 

dan sesuai dengan model statistika (Harlyan, 2012) 

    Yij = µ + ҭi + ↋ij 

Keterangan : 

Yij : nilai pengamatan dari perlakuan ke-i pada ulangan ke-j 

µ : nilai tengah umum 

ҭi : tambahan akibat pengaruh perlakuan ke-i 

↋ij : tambahan akibat acak galat percobaan dari perlakuan ke-i 

pada ulangan ke-j 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata, 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.7 Batasan Istilah 

Leather         Kulit domba yang sudah disamak 

Rhizopus sp  Merupakan jamur yang sering digunakan 

dalam pembuatan tempe 

Batting agent  Bahan untuk pengkikisan protein 

Fur                 Kulit bulu 



35 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dari konsentrasi penambahan 

Rhizopus sp. Sebagai pengganti bahan bating yang biasa 

digunakan dalam proses penyamakan dengan perlakuan 

masing –masing digunakan 1% (Feliderm),  0,5%, 1%, 1,5%, 

dan  2% (Rhizopus sp.) terhadap ketebalan kulit domba 

tersamak, kelemasan, kekuatan tarik, dan kadar lemak. 

Dimana hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh 

dalam pemberian Rhizopus sp sebagai pengganti bating agent 

pada variable memiliki pengaruh nyata. Dimana pada setiap 

perlakuan Rhizopus sp berpengaruh nyata serta pada kadar 

lemak yang tinggi akan mempengaruhi kekuatan tarik dan 

kelemasan, serta pada kekuatan kulit mendapatkan nilai yang 

relatife menurun. Dari hasil analisis mempunyai pengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap ketebalan, kelemasan ,dan  

kadar lemak kulit domba tersamak, serta berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap kekuatan tarik pada kulit domba tersamak. 

Hasil data perbandingan dari penggunaan batting agent 

dengan Rhizopus sp dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil data Penggunaan Rhizopus sp terhadap 

ketebalan kulit, kelemasan, kekuatan tarik, dan kadar 

lemak. 

Perlakuan 

Rataan penyamakan kulit 

 Ketebalan 

Kulit (mm) 

Kelemasan 

(mm) 

Kekuatan tarik 

(kg/cm2) 

Kadar Lemak 

(%) 

P0 0,87±0,057b 3,73±0,321b 183,51±24,30b 5,94±0.041a 

P1 0,87±0,057b 3,50±0,1ab 188,07±20,79b 5,26±0,083b 

P2 0,77±0,057ab 3,03±0,321a 193,93±13,97b 8,55±0,08c 

P3 0,63±0,057a 3,83±0,115c 129,73±29,02a 10,03±0,02e 

P4 0,63±0,057a 3,80±0,173bc 157,62±11,53ab 9,18±0,104d 

Keterangan :  Superskrip yang menyatakan berbeda dari 

kolom yang sama menunjukkan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

Ketebalan kulit, Kelemasan kulit, dan kadar 

lemak serta berpengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap kekuatan Tarik pada kulit domba 

tersamak. 

 

4.2    Pengaruh Rhizopus sp terhadap Ketebalan Kulit 

Hasil penelitian menunjukkan Rhizopus sp. yang 

digunakan memberikan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

ketebalan kulit domba tersamak (Lampiran 3). Rataan Data 

hasil dari analisis ketebalan kulit pada kulit domba tersamak 

yang menggunakan perbandingan bating agen antara Feliderm 

dengan Rhizopus sp dapat dilihat pada Tabel 2. Ketebalan 

yang didapatkan dengan ketebalan tertinggi pada P0 yaitu 

0,87±0,057 mm dengan penambahan 1% feliderm sebagai 

bahan bating yang biasa digunakan dalam proses pengikisan 

protein, serta hasil ketebalan tertinggi yang selanjutnya pada 
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P1 yaitu 0,87±0,057 mm dengan penambahan 0,5% Rhizopus 

sp sedangkan ketebalan terendah pada  P3 yaitu 0,63±0,057 

mm dengan penambahan 1,5% Rhizopus sp dan P4 yaitu 

0,63±0,057 mm dengan penambahan 2% Rhizopus sp. 

Menurut Kasim (2013) menyatakan bahwa dengan 

menggunakan penyamak nabati yaitu gambir pada kulit 

kambing dapat menghasilkan ketebalan rata 0,63-0,76 mm. 

Hasil keseluruhan dengan menggunakan Rhizopus sp 

menghasilkan rerataan yang lebih besar. Selain itu pada 

dasarnya Rhizopus sp. sangat baik sebagai bating agen untuk 

kulit tipis seperti kulit ikan atau kulit ular, pada SNI 06-4586-

1998 ketebalan kulit ikan akan memenuhi syarat jika nilai 

minimum 0,20 mm.  Sebab pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hayati, Sahubawa dan Husni (2013) tentang penyamakan 

kulit ikan gurami yang menggunakan Rhizhopus sp. sebagai 

agen pengkikis protein dengan konsentrasi 1% yang 

merupakan perlakuan optimum yang mampu menjadi bating 

agen terbaik. Proses penyamakan yang paling penting adalah 

bating atau pengikisan protein. Tujuan proses bating yaitu 

melanjutkan pembuangan sisa zat-zat dalam kulit yang bukan 

merupakan kolagen yang belum hilang pada proses liming, 

menghilangkan sisa akar bulu. Menurut BSN (1989) untuk 

proses bating maksimal berjumlah 2,5% dan apabila lebih dari 

nilai tersebut akan mengalami penurunan kualitas. Saat proses 

melakukan bating dengan menggunakan Rhizopus sp 

menggunakan persentase tertinggi yaitu 2%. Menurut Dewi, 

Ibrahim dan Ima (2016) komponen minyak yang digunakan 

pada proses peminyakan merupakan salah satu faktor yang 

dapat menentukan ketebalan. 

 

4.3   Pengaruh Rhizopus sp terhadap Kelemasan 
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Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam 

perlakuan konsentrasi Rhizopus sp  dan Feliderm berpengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kelemasan kulit tersamak 

(Lampiran 4) hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat 

keberhasilan pengkikisan protein yang digunakan dalam bahan 

penyamak (batting agent) dan pada proses penyamakan 

menggunakan Chromosal B hasil nilai kelemasan dapat dilihat 

pada Tabel 2. dapat diketahui bahwa terjadi perubahan nilai 

kelemasan pada setiap perlakuan. 

Terdapat nilai tertinggi pada perlakuan pemberian 

Rhizopus sp P3 dengan persentase 1,5% sebesar 3,83±0,115 

mm dan nilai terendah pada perlakuan P2 dengan persentase 

1% sebesar 3,03±0,321 mm, serta rataan pada perlakuan P1 

dengan persentase 0,5% menunjukkan nilai kelemasan 

3,50±0,1 mm dan P4 dengan persentase 2% menujukkan nilai 

3,80±0,173 mm sedangkan pada perlakuan pemberian bating 

agen Feliderm P0 dengan persentase 1% menunjukkan nilai 

3,73±0,321 mm. Nilai kelemasan kulit domba tersamak 

memenuhi persyaratan sebagai bahan baku produk kulit. 

Menurut Lasandi (2011), kelemasan kulit berhubungan 

erat dengan kadar lemak, kulit dengan kadar lemak rendah 

cenderung memiliki nilai kelemasan rendah. Hasil uji kadar 

lemak pemberian  perlakuan Feliderm P0 dengan persentase 

1% memiliki nilai 5,94 % dan pada perlakuan pemberian 

Rhizopus sp  P1 0,5 % memiliki nilai 5,26 %, P2 1% memiliki 

nilai 8,5 % ,P3 1,5 % memiliki nilai 10,03 % dan P4 2% 

memiliki nilai  9,18 %. Semakin tinggi nilai kadar lemak maka 

makin tinggi nilai kelemasan kulit. Selain itu kelemasan juga 

dipengaruhi oleh proses pengapuran dan pembuangan kapur  

menurut Septiani (2004) pembuangan kapur yang tidak 

sempurna akan meninggalkan sisa kapur di pori-pori kulit, 
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yang berpengaruh pada penurunan penetrasi bahan penyamak 

sehingga dapat menurunkan kelemasan.  

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa kelemasan sampel 

kulit domba tersamak meningkat pada konsentrasi 0,5 %, 

1,5%, serta 2 % kemudian menurun pada 1 %. Konsentrasi 

Rhizopus sp 0,5 %, 1,5% dan 2 % memiliki aktivitas protease 

optimum dalam pengkikisan protein non-kolagen 

dibandingkan  1 % . perlakuan Rhizopus sp 1,5 memiliki nilai 

kelemasan yang lebih tinggi dan memberikan efek yang sama 

dengan bating agen  Feliderm 1 %. 

 

4.4 Pengaruh Rhizopus sp terhadap Kekuatan tarik  

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam 

perlakuan konsentrasi Rhizopus sp  dan Feliderm berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap kualitas  kulit yang disamak 

(Lampiran 5), hal ini dapat dilihat dari kekuatan tarik pada 

Tabel 2. Kekuatan tarik   kulit adalah besarnya gaya maksimal 

yang diperlukan untuk menarik kulit pada saat ditarik sampai 

putus dinyatakan dalam kg/cm2. Kulit tersamak  permemiliki 

kekuatan tarik lebih kuat dibandingkan kulit sebelum 

tersamak, disebabkan adanya ikatan antara serat kolagen kulit 

dengan  bahan penyamak yang digunakan. Hasil uji kekuatan 

tarik domba tersamak  dalam penggunaan Rhizopus sp pada 

perlakuan  P0 dengan persentase 1% bating agen Feliderm 

menunjukkan kekuatan tarik sebesar 183,51±24,30 kg/cm2 dan 

pada perlakuan P1 dengan persentase 0,5% menggunakan 

bating agen Rhizopus sp menunjukkan kekuatan tarik sebesar 

188,07±20 kg/cm2 sedangkan pada perlakuan  teritinggi pada 

perlakuan P2 dengan persentase 1% menggunakan bating agen  

Rhizopus sp memiliki nilai kekuatan tarik sebesar 

193,93±13,97 kg/cm2 sedangkan kekuatan terendah  pada 
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perlakuan P3 dengan persentase 1,5% menggunakan bating 

agen  Rhizopus sp memiliki nilai kekuatan tarik sebesar 

129,73±29,02 kg/cm2 dan perlakuan yang sesuai dengan SNI 

06-0234-1989 menyatakan bahwa batas minimal 150 kg/cm2 

yakni pada perlakuan P4 dengan persentase 2% menggunakan 

bating agen  Rhizopus sp dengan nilai kekuatan tarik 

157,62±11,53b kg/cm2, sedangkan menurut pendapat Syafie, 

dkk (2013) bahwa besarnya kerja enzim lebih optimal untuk 

menghidrolisis protein non kolagen sehingga menyebabkan 

struktur jaringan kulit menjadi lebih terbuka dan bahan 

penyamak lebih mudah berinteraksi dengan kulit sehingga 

menghasilkan nilai kuat tarik yang tinggi. 

Kuat tarik kulit tersamak bergantung pada bahan 

penyamak yang digunakan (jenis dan konsentrasi) dan pada 

proses penyamakan (proses liming dan batting). Menurut 

Sumarni, (2013) penggunaan konsentrasi yang tinggi (pekat), 

penyamak memiliki daya tembus yang lebih cepat kedalam 

kulit. Proses liming dan batting terlalu berlebihan 

menyebabkan jaringan kulit akan terlalu terbuka sehingga 

kekuatan tarik akan berkurang. Kekutan tarik kulit tersamak 

dipengaruhi oleh kadar lemak, lebar dan keteblan kulit, makin 

tinggi kadar minyak/lemak maka makin rendah kekuatan tarik 

kulit tersamak. Kadar lemak/minyak yang tinggi menyebabkan 

kulit menjai lemas, mudah diregangkan dan kulit menjadi 

mengendur. Kondisi ini mengakibatkan kemampuan kulit 

dalam menahan beban tarikan makin berkurang. 

 

4.5 Pengaruh Rhizopus sp terhadap Kadar Lemak 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi Rhizopus sp  dan bating agen Feliderm 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01)  terhadap kadar 
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lemak/minyak kulit domba tersamak (Lampiran 6), hal ini 

menunjukkan perlakuan pemberian  bating agen Feliderm P0 

dengan persentase 1% menunjukkan nilai 5,94±0.041% dan 

perlakuan pemberian Rhizopus sp P1 dengan persentase 0,5% 

memiliki nilai 5,26±0,083%, P2 dengan persentase 1% 

menggunakan batting agent  Rhizopus sp memiliki nilai 

8,55±0,08%, P3 dengan persentase 1,5% menggunakan 

batting agent  Rhizopus sp memiliki nilai 10,03±0,02% dan P4 

dengan persentase 2% menggunakan bating agen  Rhizopus sp 

memiliki nilai 9,18±0,104%. Perlakuan Rhizopus sp  

menghasilkan kadar lemak yang berbeda karena memiliki 

aktivitas protease yang berbeda dalam mendegradasi lemak 

kulit serta kadar lemak mempengaruhi mutu kulit tersamak 

karena akan menghambat masuknya bahan penyamak kedalam 

serat kulit seperti protein non kolagen. Menurut Hayati, dkk 

(2013) menyatakan bahwa kadar lemak akan mempengaruhi 

kualitas dari kulit tersamak serta pada kadar lemak kulit yang 

tinggi dapat disebabkan kandungan lemak alami kulit belum 

semua hilang.  

Kadar lemak sampel kulit domba tersamak hasil 

penelitian telah memenuhi syarat dimana hasil akhir dari 

penyamakan kulit akan dijadikan produk tas, syarat maksimal 

nilai kadar lemak yaitu 12% apabila kandungan kadar lemak 

yang tinggi di bawah bagian permukaan kulit akan 

menghambat masuknya bahan penyamak kedalam serat-serat 

kolagen kulit. Menurut Sahubawa, dkk (2011) menyatakan 

jika kadar lemak pada kulit tersamak atau produk kulit relative 

tinggi, maka kemungkinan dapat menimbulkan bau tengik jika 

dibiarkan  di udara terbuka atau terkena sinar matahari. Hal ini 

disebabkan terjadi proses hidrolisis dengan uap air yang 

menghasilkan asam lemak bebas. Pembentukan asam lemak 
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terutama lemak tak jenuh dapat menghasilkan peroksida dan 

selanjutnya terbentuk aldehida yang menimbulkan bau tidak 

enak atau tengik. Suhu tinggi adalah factor penyebab 

meningkatnya ketengikan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Pada penyamakan kulit domba menggunakan Rhizopus 

sp sebagai pengikis protein didapatkan hasil bahwa pada setiap 

variabel memiliki keterkaitan dan berpengaruh, untuk setiap 

perlakuan sehingga Rhizopus sp dapat dijadikan sebagai 

pengganti bahan batting yang sebelumnya yaitu Feliderm, 

ketebalan kulit memiliki nilai yang menurun dengan 

meningkatnya penambahan konsentrasi  Rhizopus sp, pada 

variable kelemasan nilai tidak stabil, pada variabel kekuatan 

tarik menurun dan pada variabel kadar lemak nilai stabil.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  dapat 

disarankan dalam proses pengikisan protein dapat digunakan  

Rhizopus sp sebagai pengganti bahan batting yang sebelumnya 

yaitu Feliderm untuk mendapatkan kulit domba tersamak 

dengan kualitas yang baik.
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