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ABSTRACT
This research aims to know the difference between fleshing process done before and
after liming towards the wide addition of vegetable tanned lining leather. Samples used in
this research are 30 sides of salted goat skins taken randomly from leather tanning
industries in Yogyakarta. Then, they were grouped into 2 groups, 1" (15 sides) for fleshing
before liming and 2nd group after liming. After going through de-liming and bating, the
skins were tanned using vegetable tannin into vegetable-tanned lining leather with standard
formulation in Leather Tanning Laboratory of Academy of Leather Technology
Yogyakarta. Skins were measured by its breadth before processed and after tanned into
vegetable tanned lining leather so that"
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Penelitian
buang daging
pertambahanluas(
Sample
ambing garaman
sebanyak 30 lemba
ulit ,di Yogyakarta.
Selanjutnya dikelom
embar ) untuk proses
pembuanagan daging sebelum
lompok II ( 15 lembar) untuk
proses pembuangan daging sete
etelah melalui proses Deliming
dan Bating, kulit disamak deng
enjadi kulit lapis nabati dengan
formulasi standar di Laboratorium Penyamakan kulit
ademi Teknologi Kulit Yogyakarta.
Kulit mentah diukur luasnya sebelum diproses demikian juga setelah disamak
menjadi kulit lapis nabati, sehingga perhitungan rcndemen /tambahan luas kulitsebelum
dan sesudah pembuangan daging pada proses pengapuran. Analisis data menggunakan
test significansi t test dengan taraf significansi 5 %. Berdasarkan perhitungan analisis data
diperoleh t hitung ( 1.6287 ) lebih kecil dari t table ( 2.0480 ), yaitu tidak ada perbedaan
yang nyata antara proses pembuangan daging sebelum dan sesudah pengapuran terhadap
rendemen luas kulit lapis nabati diterima.
Kata Kunci: Kulit Kambing garaman; Pembuangan daging; Pengapuran; Rendemen luas
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PENGANTAR
Rendemen (luas) kulit, merupakan salah satu upaya yang sangat penting bagi
industri penyamakan kulit, karena dengan adanya pertambahan

luas kulit dapat

memberikan keuntungan hagi perusahaan kulit. Berbagai proses dalam teknologi
penyamakan kulit dapat diarahkan untuk meningkatkan pertambahan luas tersebut,
baik dalam proses Beam House (Perendaman,
pengikisan protein dan pengasaman),

pengapuran pembuangan

kapur,

Tanning maupun pasca tanning/Finishing

(Thorstensen, 1976).
Khusus dalam proses Beam House, proses pelaksanaan pembuangan daging
(fleshing) merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada pertambahan
luas kulit, karena dengan

proses tersebut memungkinkan

terjadinya kemudahan

penyerapan bahan kimia kedalam serat kulit. Semakin mudah bahan kimia terserap
ke dalam serat kulit maka akan mempermudah/mempercepat

reaksi bahan penyamak

terhadap serat kulit,sehingga kulit menjadi masak, selanjutnya dapat berpengaruh
terhadap luas kulitlrendemennya, karena adanya beberapa kontraksi.
Proses pembuangan

daging (fleshing)

terhadap kulit dengan cara menyesetnya

adalah suatu cara pengelolaan

dengan maksud untuk menghilangkan

bagian subcutis atau sisa-sisa dging dengan mempergunakan

pisau/mesin buang

daging (Anonim, 1980).
Proses Pengapuran ( timing) adalah suatu pengelolaan terhadap kulit dengan
cara merendamnya

dan memutamya

dalam larutan kapur

dengan maksud untuk membengkakkan

dan Natrium Sulfida

kulit, mempermudah

pembuangan bulu,

epidermis dan lain-lain (Anonim, 1980).
Proses pembuangan kapur atau deliming adalah suatu pengelolaan terhadap
kulit dengan cara mencucinya dengan air atau menetralkannya

dengan asam atau

garam asam dengan maksud membuang sisa-sisa kapur, baik terikat maupun yang
tidak terikat (Anonim, 1980).
Setelah proses pengapuran, kapur atau alkali lain tidak diperlukan lebih lama
berada

didalam

kulit karena

akan menimbulkan

efek negatif

pada proses

-r-,

penyamakan.

Kapur dengan zat -penyamak nabati akan memperlambat

atau

.menurunkan efek penyamakan dan menghasilkan kulit jadi yang berwama gelap
(terbentuknya Ca-tarmat). Untuk mempercepat proses buang kapur, maka dilakukan
pencucian yang dimaksudkan untuk menghilangkan kapur yang tidak terikat yaitu
dengan mesin drum atau padel. Selanjutnya perlu ditambahkan bahan-bahan kimia
yaitu asam untuk menghilangkan kapur yang terikat. Asam-asam akan menetralisir
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basa dalam hal ini kapur dengan cepat dan hanya memerlukan waktu lebih kurang 1
jam. Untuk menembus setiap bagian dari struktur serat dan menetralisir basa juga
dipengaruhi oleh banyaknya tenaga mekanis yang diberikan (Pumomo, 1993).
Proses penghilangan

kapur harus terjadi secara berangsur-angsur

dengan

control pH yang cermat, untuk tingkat kebengkakan kecil pada titik isoelektrik. Hal
ini dikerjakan dengan menggunakan keseimbangan yang sesuai antara asam-asam
dan garam-garam penyangga yang berada didalm kapur yang mungkin terlarut dan
mudah dihilangkan. Prosedur pembuangan kapur juga mengakibatkan

pelarutan

·lemak-Iemak. Didalam proses pengapuran, asam-asam lemak bebas kulit diubah
menjadi sabun-sabun kalsium yang sangat terbatas kelarutannya. Didalam operasi
penghilangan kapur komponen kalsium dari sabun-sabun lealomen dilarutkan dan
dihilangkan, sebagai garam-garam amonium kalsium komplek.
Banyaknya penghilangan

lemak akan terjadi. Selama proses dua pertiga

sampai tiga perempatnya telah hilang (diperiksa dengan indikator phenolphtalein
menunjukkan

wama

(menunjukkan

wama merah) akan dapat hilangdalam proses selanjutnya. Kulit yang

sudah dihilangkan

putih),

kapumya

sedangkan

sisa kapur

yang

masih

harus segera diproses berikutnya,

tertinggal

karena bakteri

pembusuk dapat menyerang sehingga terasa licin dan menghasilkan

kulit yang

gambos dengan struktur kulit yang rusak (Pumomo, 1993).
Proses pengikisan protein (bating) adalah suatu pengolaan terhadap kulit
dcngan cara merendam atau memutarnya dalam larutan enzim protease, dengan
maksud membuang zat-zat yang bukan collagen (Anonim, 1980).
Tujuan pengikisan protein sebagai berikut :
a. menghilangkan sisa-sisa akar bulu dan pigmen.
b. menghilangkan sisa lemak yang tidak tersabun.
c. menghilangkan

daya perasa kulit agar tidak mengadakan

kontraksi ketika

dilakukan proses berikutnya.
d. menghilangkan sedikit atau banyak zat-zat kulit yang tidak diperlukan, artinya
untuk kulit atasan yang dibutuhkan lemas, pengikisan protein harus diperkuat
(waktu lebih lama).

-~,

e. menghilangkan sisa-sisa kapur yang masih tertinggal (Pumomo, 1980).
Dalam proses pengikisan protein disamping jumlah larutan yang harus
diperhatikan adalah :
a. pH dari kulit, yaitu alkalinitet,

yang dapat diperiksa

dengan

indikator

phenolpthaline pada penampang lintang kulit,
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b. suhu (optimum 37°C),
c. waktu(antara 1-2jam).
Proses pengikisan protein memang sangat diperlukan untuk menghasilkan
kulit lembut, rata dan lunak tetapi diharapkan jangan terlalu lunak untuk kulit atasan
sepatu, sebab memerlukan kulit yang harus dapat berdiri. Hal ini dapat dicapai jika
pengikisan protein tidak terlalu jauh kebagian corium, yaitu dengan jalan bating
ringan misalnya dipakai bakan kimia barang kapur dengan garam ammonium yang
akan memberikan pH permukaan kulit 8,5 dan sementara bagian corium masih
sangat alkalis dengan pH 11. Demikian juga dapat dilakukan

dengan waktu

pengikisan protein yang singkat. Sehingga diperoleh pengikisan protein yang baik
pada bagian nerf atau rajah pada pH optimum 8, tetapi sangat kecil pada bagian
conum.
Untuk

memeriksa

proses

pengikisan

protein

sudah

selesai

dapat

dilaksanakan beberapa cara, yaitu :
a. dengan tumb test, yaitu menekan kulit dengan ibu jari, apabila bekas tekanan
nampakjelas dan lama kembalinya maka proses dianggap selesai.
b. dengan air permeability test, yaitu membuat kantong gelembung udara, jika
ditekan dari dalam kantong akan keluar udara dapat menembus kulit yang tepi,
berarti proses sudah baik (Purnomo, 1993).
Penyamakan merupakan proses yang bertujuan mengubah kulit mentah yang
sifatnya labil yaitu mudah rusak oleh aktivitas mikro organisme, fisis maupun
khemis, menjadi kulit tersamak yang bersifat stabil, lebih tahan terhadap pengaruh
mikro organisme, fisis maupunkhemis

(Purnomo, 1993).

Prinsip penyamakan kulit, dimulai dengan molekul kecil, penetrasi cepat,
kulit tidak mengalami kontraksi, tetap halus, dimana kulit akan bercampur. Kontrol
dan penyesuaian keasaman dan elektrolitis biasanya tidak menimbulkan kesulitan
pada penyamakan. Zat pcnyamak terdifusi melalui rajah dan permukaan daging kulit
kedalam susunan jaringan fibrous corium sampai air terbebas diantara serat-serat
dilepaskan kemudian tempatnya diganti oleh zat penyamak. Kecepatan difusi secara
nyata dapat dikontrol dcnganjelas lebih-besar oleh keadaan actual kulitnya, dari pada
serat-scratnya

sendiri didalam kulit, yaitu apakah kulit berada dalam keadaan

bengkak atau kempis. Jaringan sub continous jauh lebih padat dari pada susunan
.corium dan biasanya juga berisis sel-sellemak, kondisinya cenderung meperlambat
perembesan zat penyamak dari bagian daging dari pada bagian rajah (grain/nerj).
Maka pembuangan daging yang bersih dan baik merupakan suatu kebutuhan yang
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zat penyamak selanjutnya (Anonim,

1993).
Kulit bukanlah suatu susunan struktur yang homogen dan akibatnya difusi
lebih cepat didalam kapiler antara serat-serat dari pada didalam serat itu sendiri
semakin bengkak kulitnya akan semakin kecil kapilemya-kapilemya,

sehingga

difusi lebih lambat. Hal tersebut memperjelas bahwa air yang dikerluarkan oleh
difusi zat penyamak merupakan free water dan bukan bound water (Anonim, 1993).
Difusi dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain pergerakan mekanis,
konsentrasi zat penyamak, dan suhu. Gerakan mekanis dari kulit didalam proses
penyamakan dapat membantu difusi secara mater:

Air yang meninggalkan kulit

lebih cepat digantikan oleh cairan luar yang lebih kuat. Juga konsentrasi cairan luar
.dijaga lebih merata, menghindari pembentukan kantung-kantung cairan yang lemah
dan kuat yang dapat terjadi pada kondisi statis. Difusi dibantu oleh pengaruh
pemompaan tekukan yang terus menerus dari serat-serat yang mendorong air keluar
dari hasil penyamakan. Kemudian molekul dan daya ikat diperbesar didalam kulit
dengan jalan mengubah kepekatan dan pH, maka kulit menjadi tersamak dengan
merata.
Penyamakan nabati adalah salah satu teknologi penyamakan yang penting,
yang merupakan suatu reaksi kimiawi antara gugus NH2 yang bermuatan positip
didalam serat kulit dengan molekul penyamakan (anionic yang bermuatan negatip.
Collagen menunjukkan daya tarik yang kuat terhadap air hingga cenderung menjadi
busuk. Pada saat protein disamak maka day a tarik air berkurang

atau bahkan

dilakukan setelah proses pembuangan kapur (deliming), collagen dapat dikatakan
sebagai tersamak. Penyamakan nabati diartikan sebagai suatu proses penekanan
group-group bagian yang aktif, membuang atau menghilangkan air dan melindungi
hubungan-hubungan

poli peptide (Bienkiewicz, 1983).

Tiga fenomena

yang paling

penting

yang berpengaruh

pada proses

penyamakan nabati dan sifat-sifat kulit yang disamak adalah :
a. keseimbangan elektrolit
b. kecepatan diffusi
c. fiksasi
Ketiga fenomena tersebut tidak dapat dipisahkan secara serempak dan dapat
mempengaruhi

satu sama lain. Didalam penyamakan

dengan bak tradisional,

keseimbangan

elektrolit dapat melibatkan garam-garam

yang diperoleh dengan

suatu cara sederhana dengan membiarkan kulit yang dikaput menjadi equilibrium
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didalm cairan yang mengalir, dimana konsentrasi garam akan sama atau mendekati
kearah cairan-cairan pengganti kecepatan difusi secara kasar, sepadan dengan rasio
antara konsentrasi

zat penyamak didalam cairan luar yang berasal dari cairan

diantara serat-serat kulit (Sharphouse, 1989).
Tahap awal penyamakan

nabati

menunjukkan

konsentrasi

cairan

zat

penyamak didalam sangat rendah, sedangkan cairan zat penyamak diluar lebih kuat,
difusi lebih cepat terjadi dan kecepatan difusi erat kaitannya dengan suhu. Jika suhu
tcrsebut dibiarkan menurun, mencapai titik beku, penyamakan akhimya berhenti,
sementara suatu pengikat sedikit diatas normal meningkat yang harus diatur oleh
batas atas panas yang aman terhadap kulit mentah atau kulit yang sedikit tersamak
dim ana suhu mempercepat difusi cairan zat penyamak didalam kulit. Pada suhu yang
.lebih tinggi ada penurunan dalam kohesi collagen yang membuat perembesan lebih
mudah dan juga sejumlah air terikat dilepaskan yang meninggalkan beberapa rantai
samping reaktif pada collagen, sehingga bebas untuk bereaksi cengan zat penyamak
(Anonim, 1993).
Ketika larutan penyamakan

masuk kedalam kulit melalui bagian daging

(flesh side), maka proses penyamakan

dimulai. Pada saat itu zat penyamakan

meninggalkan fase cair kemudian melekat pada serat kulit, dan sebagian air terikat
terbebaskan didalam proses tersebut.
Faktor-faktor yang berpengaruh pada fiksasi adalah pH, konsentrasi garam,
kandungan asam, konsentrasi tannin, ukuran partikel dan fisikasitas (Anonim, 1993).
Peminyakan bertujuan untuk melicinkan serat-serat kulit dan menjaga agar
tidak lengket satu dengan lainnya, diharapkan minyak dapat terpentrasi dengan baik
kedalamserat

.

kulit dan tidak tersebar dipermukaan kulit untuk merubah minyak

teremulsi

perlu penambahan

tegangan

permukaan

bahan pengemulsi

antara molekul

minyak

yang berfungsi
dengan

molekul

menurunkan
air, sehingga

memudahkan terpentrasinya
minyak kedalam kulit (Thorstensen, 1976).
,
Peminyakan dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama menggunakan
kekuatan surfactant untuk memperoleh emulsi yang bagus sehingga minyak yang
digunakan dapat larut dalam air. Hal ini~inemudahkan masuknya minyak kedalam
serat kulit. Kedua memecah

emulsi minyak dan surfactan

sehingga

minyak

membentuk lapisan dipennukaan kulit (Sharphouse, 1989).
Bahan pengemulsi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :
a. anionic, gugus aktifnya bermuatan negative,
b. kationik, gugus aktifnya bermuatan positif,
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c. amfoter, mempunyai dua mac am group aktif, yaitu kationik dan anionik yang
muatannya bergantung pada nilai pH mediumnya,
d. non

ionik,

mengandung

dioksalat

atau

etoksilat

yang

non

dissosiasi

(Blenkiewicz, 1983).
Kulit lapis atau kulit tatakan adalah kulitjadi (matang) yang dibuat dari kulit
domba/kambing, sapi, kerbau yang lazim disamak nabati dengan diberi suatu wama
.atau tidak diwamai (Anonim, 1980).
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian

ini menggunakan

bahan baku kulit kambing awet garaman

sebanyak 30 lembar, yang diambil secara acak dari Perusahaan Penyamak Kulit di
Yogyakarta.
Bahan pembantu yang digunakan

adalah : air, Na2S, Ca(OH)2' teepol,

glukosa, (NH4)2S04' HCOOH, H2S04, Pancreol Bate, Puracid, Asam oksalat dan
indikator PP, sedangkan bahan penyamak yang dipakai adalah : Mimosa puder. Alat
dan Mesin yang digunakan

: Ember plastic, gayung, thermometer,

kertas pH,

timbangan kecil, pisau cutter, pisau buang bulu, pisau buang daging, pisau set out,
papan pentangan, paku, palu, tang, alat pengukur luas, kuda-kuda, bilah bamboo
pengering, pisau trimming, drum proses, mesin pengetam, mesin pelemas.
Setiap lembar kulit diukur luasnya kemudian diberi tanda kelompok I ( 15
lembar) untuk proses pembuangan daging sebelum pengapuran dan tanda kelompok
II ( 15 lembar ) untuk proses pembuangan daging setelah pengapuran. Kulit setelah
melalui proses pengapuran ( kelompok I ) dan pembuangan daging ( kelompok II )
dicampur

untuk proses-proses

deliming,

bating

selanjutnya,

dan penyamakan

nabati,

yaitu proses pembuangan
hingga

proses

kapur,

peminyakan

dan

penyelesaian menjadi kulit samak nabati yang diberi nama Kulit Lapis nabati. Kulit
samak nabati tersebut kemudian diukur luasnya untuk dibandingkan dengan luas
kulit mentah sebelum disamak.Pengukuran
30CmX30Cm=

luas menggunakan alat ukur ( Frame) :

1 Kakipersegi(Squarefeet).

Perhitungan rendemen luas kulit menggunakan rumus sebagai berikut :
Luas kulit jadi ( Cm) - Luas kulit mentah ( Cm2 )
--------------2
-----X 100 % = X %
Luas kulit mentah (Cm )
Analisis data menggunakan

metode test significansi t test dengan rumus

sebagai berikut:
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Jla - Jlb

t = ---------

J{xa2 + xb2) (1+ 1)
(na + nb -

2) (na + nb)

( Sutrisno Hadi, 1976).
HASILPENELITIAN

J.1a = jumlah rendemen (%) sebelum dibuang
dagingnya dibagi jumlah sampel
J.1b= jumlah rendemen (%) setelah dibuang
dagingnya dibagi jumlah sampel
xa = rata-rata rendemen sebelum dibuang dagingnya
xb = rata-rata rendemen setelah dibuang dagingnya
na = jumlah sample sebelum dibuang dagingnya
nb = jumlah sample sesudah dibuang dagingnya

DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap rendemen luas kulit pada proses pembuangan
daging sebelum dan sesudah pengapuran dapat dilihat pada table 1, 2.dan 3.
label 1. Hasil Perhitungan

rendemen

luas kulit lapis nabati

dengan

proses

pembuangan daging sebelum dan sesudah proses pengapuran ( % )
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pembuangan daging sebelum
(% )
Pengapuran

No

4,65
7,14
2,04
8,33
3,28
4,16
2,50
8,97
5,28
1,35
7,14
7,09
9,75
12,50
0,54
88,18

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

Pembuangan daging sesudah
Pengapuran
(% )
10,29
5,88
6,66
1,60
14,28
15,60
10,00
5,28
5,93
13,92
15,94
6,10
11,84
18,05
2,34
143,69
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Tabel 2. Hasil pengukuran luas kulit mentah dan rendemen kulit lapis nabati pada
proses pembuangan daging sebelum pengapuran

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ukuran kulit mcntah
Luas Kulit Mentah
Panjang X
lebar (Cmi
Kaki persegi
Cm2
4,30
4000
80X 50
3,50
80X41
3280
4590
4,90
90 X 51
3,00
70X40
2800
90X48
4320
4,60
4,32
82X49
4018
4080
4,39
85X48
3,90
80X46
3680
1,90
60X30
1800
80X44
3520
3,70
68 X48
3264
3,50
5194
5,50
98 X 53
85 X45
3825
4,10
82X47
3854
4,00
5,47
96X 53
5088

Luas kulit
lapis nabati
(Kaki persegi )
4,50
3,75
5,00
3,25
4,75
4,50
4,50
4,25
2,00
3,75
3,75
6,00
4,50
4,50
5,50

Rendemen
Kulit Lapis
Nabati (%)
0,047
0,071
0,020
0,083
0,033
0,042
0,025
0,089
0,053
0,014
0,071
0,091
0,098
0,125
0,005

Tabel3. Hasil pengukuran luas kulit mentah dan rendemen luas kulit lapis nabati
pada proses pembuangan daging setelah proses pengapuran

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ukuran kulit mentah
Luas Kulit Mentah
Panjang X lebar
Kaki
( Cm)2
Cm2
persegi
2,72
70X35
2450
85X50
3825
4,25
75X45
3,75
3375
80X50
4000
4,44
70X45
3150
3,50
78X40
3,46
3120
90X50
4500
5,00
3,80
76X45
3420
85X50
4250
4,72
3,95 .
79X45
3555
-- 3,45
69X45
3105
85X40
3400
3,77
70X45
3420
3,80
72X45
3140
3,60
77X40
3080
3,42

Luas kulit lapis
nabati
( Kaki persegi )

Rendemen
Kulit Lapis
Nabati (%)

3,00
4,50
4,00
4,50
4,00
4,00
5,50
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,25
4,25
3,00

0,103
0,059
0,067
0,014
0,143
0,156
0,100
0,053
0,059
0,013
0,159
0,061
0,118
0,181
-0,123
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Berdasarkan analisis data dengan metode test signifikansi t test diperoleh t
hitung = 1.6287 sedangkan t table = 2.048. Dengan demikian t hitung lebih kecil dari
t table dalam taraf signifikansi 5 %, sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak
ada perbedaan

yang nyata antara proses pembuangan

daging sebelum proses

pengapuran terhadap rendemen luas kulit lapis nabati diterima ( Ho diterima dan Ha
ditolak) dengan tarafsiginifikansi
Jaringan subcutaneous
biasanya

juga

berisi

sel-sel

5 %.
jauh lebih padat dari pada tenunan corium dan
lemak,

kondisinya

cenderung

memperlambat

perembesan zat penyamak dari bagian rajah ( grain ), maka pembuangan daging
yang sempumalhinga bersih dan baik merupakan suatu kebutuhan yang pokok untuk
perembesan tersebut

(Anonim, 1993).

Penyamakan nabati adalah salah satu teknologi penyamakan yang penting,
reaksi kimiawi antara gugus NHz yang bermuatan po sitip didalam
molekul collagen dengan molekul-molekul paenyamakan yang bennuatan negatip,

merupakan

sehinga kulit dikatakan tersamak masak (Anonim, 1993 ).
Berdasarkan

hal tersebut diatas, maka pembuangan daging harus dilakukan

dalam proses penyamakan kulit, yang dapat dilakukan pada saat sebelum

proses

pengapuran maupun sesudah pengapuran. Hal itu didukung dengan hasil analisis
statistic dengan metode t tes berdasar test signifikansi

5 % dimana t hitung 1.6287

lebih kecil dari t table 2.048 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Hal itu berarti
bahwa . tidak ada perbedaan

yang nyata antara pembuangan

daging sebelum

pengapuran dan sesudah pengapuran terhadap rendemen luas kulit lapis nabati. Yang
utama didalam proses pengapuran dan penyamakan, adalah terpenetrasinya bahan
kimia tersebut kedalam kulit sehingga rcaksi kimiawi dapat berlangsung dengan
baik. Pengaruh pembuangan

daging dalam proses pengapuran sebelum

proses

pengapuran dilakukan, mungkin tidak berpengaruh terhadap luas kulit lapis nabati (
rendemen
pengapuran

luas kulit ) dapat terjadi akibat bantuan
bcrlangsung

hingga penyamakan

mekanik

dan penyelesaian.

selama proses
Proses-proses

mekanis tersebut antara lain dalam pemutaran drum baik pada saat pencucian,
pcmbuangan bulu, pembuangan kapur clan pengikisan protein, maupun pada proses
penyamakan nabati itu sendiri. Disamping itu karena defuse zat penyamak atau
bahan kimia dapat terjadi disamping melalui bagian daging juga dapat berlangsung
melalui bagianrajah (grain), Anonim (1993).
Dengan
melaksanakan

demikian

tidak

ada masalah

bagi

penyamak

kulit

untuk

proses pembuangan daging dengan metode sebelum pengapuaran
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maupun sesudah pengapuran yang biasa dilaksanakan dalam industri perkulitan pada
umumnya.
KESIMPULAN
. 1. Proses pembuangan daging sangat diperlukan pada proses penyamakan kulit,
namun pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah pengapuran
(liming) untuk memperoleh rcndemen luas kulit lapis yang optimal.
2. Pelaksanaan Pembuangan daging (fleshing) sebelum atau sesudah pengapuran
(liming) tidak berpengaruh nyata tcrhadap randemen kulit lapis nabati.
SARAN
Sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih sempuma untuk memperoleh
kesimpulan yang lebih akurat, misalnya penentuan kontrol sebagai pembanding
(kulit yang tidak difleshing)
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