
 

4. PEMBAHASAN 

 

 

Pada penelitian ini, tulang ikan nila mengalami tiga jenis pra perlakuan dan dua jenis 

ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak gelatin yang nantinya akan digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan edible film. Tiga pra perlakuan yang digunakan yaitu defatting, 

demineralisasi, serta deproteinasi sedangkan dua jenis ekstraksi yang digunakan yaitu 

ekstraksi asam dan ekstraksi basa. Secara umum, mekanisme pembentukan gelatin 

terbagi atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan bahan baku melalui proses pra perlakuan, 

tahap konversi kolagen menjadi gelatin, dan tahap pengeringan gelatin (Schrieber, et al. 

2007). 

 

Pada tahap persiapan, setelah dilakukan proses pencucian tulang maka dilakukan proses 

pra perlakuan yang dibedakan menjadi 3 macam. Proses defatting akan mengurangi 

komponen non protein khususnya lemak, sedangkan demineralisasi akan mengurangi 

jumlah komponen mineral, dan deproteinasi mengurangi jumlah komponen protein non 

kolagen. Ketika terjadi proses pra perlakuan (tahap defatting / demineralisasi / 

deproteinasi) maka sebagian ikatan hidrogen dan ikatan kovalen pada kolagen akan 

rusak sehingga struktur triple helix-nya menjadi tidak stabil. Ketika strukturnya tidak 

stabil maka kolagen mudah mengalami transisi bentuk helix menjadi gulungan dan 

menghasilkan konversi berupa gelatin (Badii dan Howell, 2006). Pada tahap ekstraksi, 

ossein (tulang lunak) hasil masing-masing pra perlakuan kemudian diekstraksi secara 

asam (dengan larutan 1N HCl) dan secara basa (dengan larutan 1N NaOH). Proses 

ekstraksi asam akan menyebabkan struktur triple helix dari kolagen yang tidak stabil 

mengalami perubahan menjadi rantai tunggal, sedangkan proses ekstraksi basa 

menyebabkan struktur triple helix mengalami perubahan menjadi rantai ganda (Ward 

dan Courts, 1977). 

 

4.1. Pengaruh Pra Perlakuan dan Jenis Larutan Ekstraksi terhadap Rendemen 

Gelatin yang Dihasilkan. 

 

Rendemen berperan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui keefektifan dari 

perlakuan-perlakuan yang digunakan dalam ekstraksi gelatin. Semakin efektif perlakuan 
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yang diberikan, maka rendemen yang dihasilkan akan semakin besar. Rendemen 

cenderung meningkat dengan penggunaan larutan asam pada konsentrasi yang tepat 

(Ahmad & Benjakul, 2011). Berdasarkan Tabel 2, rata-rata rendemen yang dihasilkan 

berkisar antara 11,816% - 16,075%. Presentase rendemen yang didapatkan pada 

penelitian ini jauh lebih tinggi dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 

dan Supriadi (2013) menggunakan gabungan 3 pra perlakuan sekaligus, yang hanya 

sebesar 1,62% - 3,43%. 

 

Berdasarkan jenis pra perlakuannya, dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa proses 

demineralisasi menghasilkan rendemen dengan jumlah lebih banyak dibandingkan 

deproteinasi dan defatting. Hal tersebut dikarenakan penggunaan konsentrasi HCl 5% 

dengan lama perendaman 2 hari akan menyebabkan kandungan mineral yang dominan 

pada tulang, yaitu kalsium akan mengalami reaksi tertentu. Pada tulang ikan nila, 

kalsium yang paling dominan adalah kalsium fosfat sebanyak 14% dari total susunan 

tulang (Kusumawati, et al., 2008). Ketika terjadi kontak antara asam klorida dengan 

kalsium fosfat, maka terjadi reaksi sebagai berikut: 

Ca3(PO4)2 + 6HCl  3CaCl2 + 2H3PO4 

Kalsium fosfat + Asam klorida  garam kalsium terlarut + asam fosfat 

Kalsium fosfat dalam tulang yang bereaksi dengan asam klorida akan terurai menjadi 

garam kalsium terlarut dan asam fosfat sehingga tulang ikan menjadi lebih lunak dan 

larutan asam tampak lebih keruh (Muyonga, et al. 2004). Struktur tulang yang lebih 

lunak menyebabkan kolagen di dalamnya menjadi lebih mudah diekstraksi. 

 

Pra perlakuan defatting menghasilkan rendemen terbanyak kedua setelah  

demineralisasi. Pada tahap defatting, tulang yang direndam dalam larutan NaHCO3 akan 

mengalami suasana basa (Irzam dan Harijono, 2014). Basa hanya akan mengubah 

struktur triple helix kolagen menjadi rantai ganda. Selain itu, pada pra perlakuan 

defatting tidak ada proses pemanasan, sehingga tidak terjadi denaturasi protein menjadi 

bentuk primer atau dapat dikatakan bahwa gelatin yang terbentuk tidak sempurna 

(Musdalifah et al., 2009). Presentase rendemen terendah dihasilkan dari pra perlakuan 

deproteinasi. Penggunaan larutan basa pada proses deproteinasi tidak seefektif asam 

dalam mengubah serat kolagen dari triple helix menjadi rantai tunggal,    dimana larutan 
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natrium hidroksida yang digunakan hanya mampu mengubah menjadi rantai ganda 

(Karim dan Bhat, 2009). Hal tersebut menyebabkan jumlah kolagen yang berhasil 

dihidrolisis oleh larutan asam saat proses demineralisasi menghasilkan rendemen gelatin 

yang lebih banyak dibandingkan larutan basa saat proses defatting dan deproteinasi. 

 

Berdasarkan jenis larutan ekstraksinya, presentase rendemen gelatin tulang ikan yang 

disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ekstraksi gelatin dengan larutan asam 

menghasilkan jumlah rendemen yang lebih besar dibanding gelatin dengan larutan basa. 

Penggunaan asam kuat sebagai larutan ekstraksi memperbanyak jumlah ion H
+ 

dalam 

larutan tersebut. Ion H
+ 

digunakan untuk menghidrolisis kolagen dari rantai triple helix 

menjadi rantai tunggal (Haris, 2008). Selama ektraksi dalam larutan asam, ikatan silang 

kovalen dan ikatan hidrogen yang menghubungkan antar rantai tropokolagen mulai 

mengalami hidrolisis sehingga struktur triple helix-nya menjadi tidak stabil. Selain itu, 

penggunaan suhu perendaman sebesar 70
o
C juga berpengaruh positif pada pembuatan 

gelatin dengan ekstraksi asam. Hal tersebut dikarenakan, rantai tropokolagen dalam air 

hangat   akan   mengalami   reaksi   hidrolisis   yang   sama   dengan   reaksi     hidrolisis 

tropokolagen ketika proses ekstraksi dalam larutan asam (Martianingsih & Atmaja, 

2009). Ketika dilanjutkan dengan perendaman sampel dalam air panas maka ikatan 

silang kovalen dan ikatan hidrogen yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan akan 

terputus sehingga struktur triple helix terpecah dan menghasilkan konversi yang larut air 

berupa gelatin. 

 

4.2. Penampakan Fisik Gelatin Tulang Ikan Nila 

 

 

Karakteristik fisik gelatin tulang ikan nila yang dapat diamati secara langsung adalah 

parameter warna dan bentuk. Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 10 dapat dilihat bahwa 

gelatin tulang ikan nila yang dihasilkan dari penelitian ini tampak berwarna kuning 

kecoklatan hingga coklat tua. Perbedaan proses ekstraksi dan jenis bahan baku yang 

digunakan berpengaruh terhadap penampakan warna gelatin tersebut (GMIA, 2012). 

Namun penampakan warna yang dihasilkan tidak memberi pengaruh terhadap sifat fisik 

gelatinnya. 
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Selain itu, gelatin tulang ikan nila yang dihasilkan berbentuk granula kasar dan 

lembaran. Menurut Haris (2008) larutan gelatin yang dikeringkan dalam oven akan 

berbentuk lembaran. Adanya perbedaan bentuk tersebut dipengaruhi cara penempatan 

larutan gelatin pada saat pengeringan dalam oven. Ketika larutan gelatin dituang ke 

dalam loyang alumunium tanpa alas maka gelatin akan berbentuk granula kasar akibat 

tidak adanya alas yang dapat mempermudah pelepasan lembaran gelatin dari loyang 

sehingga proses pemisahan harus disertai dengan pengerukan gelatin dari dasar loyang. 

Ketika larutan gelatin dituang ke dalam loyang yang telah diberi alas maka akan gelatin 

akan berbentuk lembaran akibat alas mempermudah proses pelepasan lembaran gelatin. 

 

4.3. Pengaruh Pra Perlakuan dan Jenis Larutan Ekstraksi terhadap Viskositas 

Gelatin. 

 

Viskositas merupakan kekuatan aliran molekul dalam suatu larutan yang berperan 

sebagai salah satu karakteristik gelatin yang cukup berpengaruh. Viskositas gelatin 

memiliki standar nilai yang berkisar antara 1,5-7,5 cP (GMIA, 2012). Jika dibandingkan 

dengan standar, maka gelatin dengan nilai viskositas yang sesuai adalah gelatin  

defatting asam / GFA (6,0 cP), gelatin defatting basa / GFB (5,0 cP), gelatin 

demineralisasi basa / GMB (7,1 cP), gelatin deproteinasi asam / GPA (5,9 cP), dan 

gelatin deproteinasi basa / GPB (5,1 cP), sedangkan gelatin demineralisasi asam / GMA 

(9,9 cP) kurang sesuai dengan standar. 

 

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 11, hasil uji viskositas gelatin tulang ikan nila jika 

dilihat dari jenis pra perlakuannya, maka gelatin demineralisasi memiliki nilai viskositas 

yang lebih optimal dibandingkan gelatin defatting dan deproteinasi. Proses 

demineralisasi diduga menghilangkan komponen non kolagen lebih banyak dibanding 

proses lainnya (Haris, 2008). Rendahnya komponen non kolagen akan memperbesar 

kesempatan gugus-gugus gelatin seperti OH, COOH, dan NH2 untuk saling berikatan. 

Hal tersebut menyebabkan ikatan molekul gelatin dengan larutan menjadi lebih banyak 

sehingga distribusi molekulnya lebih cepat. Kecepatan distribusi antar molekul gelatin 

yang meningkat akan menyebabkan nilai viskositasnya lebih tinggi (Schrieber et al., 

2007). 
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Berdasarkan jenis larutan ekstraksinya, data hasil pengujian viskositas yang disajikan 

pada Tabel 4 dan Gambar 11 menunjukkan bahwa ekstraksi gelatin dengan larutan asam 

menghasilkan nilai viskositas yang cenderung lebih tinggi dibanding ekstraksi gelatin 

dengan larutan basa. Ekstraksi ossein (tulang ikan yang telah melunak) dalam larutan 

asam yang telah mengalami perlakuan sebelumnya (demineralisasi, deproteinasi, 

defatting) akan menyebabkan hidrolisis rantai asam amino triple helix menjadi lebih 

banyak sehingga rantai menjadi lebih panjang. Ketika semakin panjang rantai asam 

aminonya, maka bobot molekul gelatin akan semakin bertambah sehingga viskositas 

yang dihasilkan akan semakin tinggi (Amiruldin, 2007). Gelatin tulang ikan nila yang 

mengalami ekstraksi basa, memiliki hasil viskositas yang cenderung lebih rendah 

dibandingkan gelatin hasil ekstraksi asam. Hal tersebut dikarenakan ekstraksi ossein 

dalam larutan basa (1N NaOH) setelah mengalami pra perlakuan (defatting / 

demineralisasi / deproteinasi) menyebabkan terjadinya hidrolisis berlebihan pada 

struktur ikatan silang molekul gelatin sehingga kekokohan struktur gelatinnya akan 

melemah dan nilai viskositasnya pun menjadi rendah (Badii dan Howell, 2006). 

 

4.4. Pengaruh Pra Perlakuan dan Jenis Larutan Ekstraksi terhadap Kekuatan 

Gel. 

 

Kekuatan gel diartikan sebagai besarnya kekuatan yang dibutuhkan probe untuk 

menekan gel pada kedalaman tertentu hingga gel pecah. Kekuatan gel menjadi sifat fisik 

gelatin yang utama karena menunjukkan sifat gelatin yang reversible, yaitu kemampuan 

untuk berubah dari fase gel menjadi sol ataupun sebaliknya (Kusumawati, 2008). 

Gelatin tulang ikan nila yang dihasilkan pada penelitian ini (Tabel 5 dan Gambar 12) 

memiliki kekuatan gel yang berkisar antara 28,023-126,428 bloom. Standar nilai 

kekuatan gel gelatin sebesar 50-300 bloom (Schrieber, et al., 2007), namun terdapat 

beberapa hasil yang kurang sesuai dengan standar, seperti kekuatan gel pada gelatin 

defatting basa / GFB (28,02 bloom), gelatin demineralisasi basa / GMB (40,08 bloom), 

gelatin deproteinasi asam / GPA (40,91 bloom), dan gelatin deproteinasi basa / GPB 

(29,85 bloom). 
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Berdasarkan jenis pra perlakuannya, data hasil pengujian kekuatan gel yang disajikan 

pada Tabel 5 dan Gambar 12 menunjukkan bahwa proses demineralisasi cenderung 

menghasilkan gelatin dengan kekuatan gel yang lebih tinggi dibanding proses defatting 

dan deproteinasi. Selama proses demineralisasi berlangsung, beberapa kelompok fosfat 

dari kalsium fosfat tulang ikan berikatan dengan asam amino sehingga mengakibatkan 

terjadinya fosforilasi. Pada proses fosforilasi, terjadi reaksi ionik antara gugus fosfat 

dengan –NH
3+  

dari asam amino  yang menyebabkan ikatan  antar proteinnya     semakin 

kuat (Guo, et al., 2005). Kuatnya ikatan antar protein tersebut menyebabkan struktur gel 

dari gelatin menjadi lebih kompak sehingga ketika dilakukan pengukuran, memiliki  

nilai kekuatan gel yang lebih tinggi. 

 

Berdasarkan jenis larutan esktraksinya, data hasil pengujian kekuatan gel yang disajikan 

pada Tabel 5 dan Gambar 12 menunjukkan bahwa gelatin hasil ekstraksi dengan larutan 

asam cenderung menghasilkan nilai kekuatan gel yang lebih tinggi dibanding gelatin 

dengan larutan ekstraksi basa. Penggunaan larutan asam menyebabkan kolagen 

terhidrolisis lebih optimal sehingga terbentuk rantai asam amino yang lebih panjang 

yang berpengaruh terhadap besarnya kekuatan gel gelatin yang dihasilkan (Amiruldin, 

2007). Semakin panjang rantai asam amino, maka ikatan hidrogen juga semakin banyak 

sehingga kekuatan untuk mengikat air menjadi lebih kuat. Kemampuan tersebut 

didukung dengan proses pendinginan. Selama proses pendinginan, struktur gulungan 

yang kurang stabil pada gelatin akan mengalami transisi menjadi struktur helix yang 

baru dan memperkuat kekuatan gel gelatin (Martianingsih & Atmaja, 2009). 

 

4.5. Pengaruh Pra Perlakuan dan Jenis Larutan Ekstraksi terhadap Kandungan 

Protein Gelatin. 

 

Gelatin merupakan protein yang dihasilkan dari hidrolisis kolagen. Uji kadar protein 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kandungan protein yang terdapat di dalam 

suatu bahan pangan (Ramadani, 2014). Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 13, rata-rata 

kadar protein yang dihasilkan berkisar 38,06%-89,16%, dimana nilai tersebut berada 

dibawah kadar protein gelatin komersial (kontrol) yang mencapai 96.92%. 
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Data hasil pengujian protein yang disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 13 menunjukkan 

bahwa proses demineralisasi cenderung menghasilkan presentase kandungan protein 

yang lebih tinggi dibandingkan proses defatting dan deproteinasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa perlakuan demineralisasi lebih optimal dalam menghilangkan komponen kolagen 

khususnya mineral dibanding proses defatting dan deproteinasi. Proses demineralisasi 

yang berlangsung selama 48 jam efektif dalam melarutkan garam mineral yang terdapat 

pada tulang, sehingga komponen non kolagen menjadi lebih berkurang dan tulang 

menjadi lebih lunak. Kalsium fosfat dalam tulang yang bereaksi dengan asam klorida 

akan terurai menjadi garam kalsium terlarut dan asam fosfat sehingga tulang ikan 

menjadi lebih lunak dan larutan asam tampak lebih keruh (Muyonga, et al. 2004). 

Tulang yang lunak akan lebih memudahkan proses ekstraksi gelatin. 

 

Perlakuan defatting tidak seoptimal demineralisasi jika dilihat dari presentase kadar 

protein yang dihasilkan. Hal tersebut diduga selama proses defatting ekstraksi basa 

terjadi dekolagenasi yang berlebihan. Dekolagenasi adalah proses denaturasi protein 

menjadi bentuk primer yang dilakukan dengan pemberian kondisi basa dan diikuti 

pemanasan dalam rentang waktu tertentu (Musdalifah et al., 2009). Pada tahap  

defatting, tulang yang direndam dalam larutan NaHCO3 akan mengalami suasana basa. 

Hal ini sesuai dengan teori dari Irzam dan Harijono (2014), perendaman dalam larutan 

NaHCO3 akan menyebabkan perubahan suasana pada air rendaman menjadi alkalis. 

Tulang ikan yang telah mengalami perendaman dalam larutan kondisi basa akan 

mengalami suasana basa lagi ketika terjadi proses ekstraksi basa dengan larutan NaOH, 

sehingga diduga terjadi dekologenasi secara berlebihan pada tulang ikan. Ketika 

dekolagenasi terjadi secara berlebihan maka bentuk primer protein sebagai produk akhir 

dari denaturasi protein justru mengendap pada larutan basa tersebut. Hal inilah yang 

menyebabkan selama proses pemanasan larutan NaOH akan semakin keruh (berwarna 

kecoklatan). 

 

 

 
4.6. Penampakan Fisik Edible Film Gelatin Tulang Ikan Nila 
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Karakteristik fisik edible film gelatin tulang ikan nila yang dapat diamati secara 

langsung adalah parameter warna dan bentuk. Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 14 

dapat dilihat bahwa edible film gelatin tulang ikan nila yang dihasilkan dari penelitian  

ini tampak berwarna bening hingga bening kekuningan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Liu dan Han (2005), kecerahan warna dari edible film yang dapat dilihat 

secara visual menunjukkan bahwa kualitas edible film tersebut semakin bagus. Warna 

edible film sangat berpengaruh terhadap penampilan produk yang dikemas, karena pada 

umumnya edible film sebagai bahan pengemas berwarna bening atau transparan. 

 

Selain itu, edible film gelatin tulang ikan nila yang dihasilkan berbentuk lembaran. 

Terbentuknya lembaran selama proses pengeringan larutan edible film didalam oven 

dapat disebabkan karena interaksi molekul sorbitol sebagai plasticizer dengan gelatin 

berjalan optimal. Sorbitol yang ditambahkan ke dalam larutan edible film gelatin tulang 

ikan nila akan mengisi kekosongan yang ada diantara molekul-molekul gelatin sehingga 

polimer-polimer yang menyusun matriks edible film semakin banyak dan strukturnya 

menjadi kokoh (Ningsih, 2015). 

 

 

 

4.7. Pengaruh Gelatin Tulang Ikan Nila Berbeda Perlakuan terhadap Water 

Vapor Transmission Rate Edible Film dengan Sorbitol sebagai Plasticizer. 

 

Laju transmisi uap air (WVTR) merupakan salah satu uji yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan suatu lapisan dalam menahan uap air. Uji WVTR akan 

mengukur pergerakan uap air suatu lapisan pada suhu kelembaban dan rentang waktu 

tertentu (Marpongahtun, 2013). Kualitas edible film dapat dikatakan baik jika nilai 

WVTRnya semakin rendah karena hal ini berarti jumlah uap air yang dapat menembus 

lapisan tersebut semakin sedikit. Nilai WVTR dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi 

plasticizer, bahan dasar edible film, kondisi lingkungan (suhu dan kelembaban), dan 

struktur bahan pembentuk (McHugh dan Krochta, 1994). 

 

Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 15, dapat dilihat bahwa nilai WVTR dari yang paling 

rendah  hingga  yang paling tinggi  adalah  edible  film  gelatin  defatting  basa  (EGFB), 
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edible film gelatin defatting asam (EGFA), edible film gelatin deproteinasi asam 

(EGPA), edible film gelatin demineralisasi asam (EGMA), edible film gelatin 

demineralisasi basa (EGMB), dan edible film gelatin deproteinasi basa (EGPB). Namun, 

keseluruhannya tidak saling berbeda nyata. 

 

Gelatin sebagai bahan dasar edible film memiliki nilai transmisi uap air yang cenderung 

lebih tinggi dibanding bahan dasar lainnya karena pada dasarnya gelatin bersifat 

hidrofilik. Oleh karena itu, edible film berbahan dasar gelatin membutuhkan plasticizer 

yang mampu mengurangi nilai transfer air. Penggunaan sorbitol sebagai plasticizer akan 

mengurangi permeabilitas film terhadap uap air karena sifatnya yang hidrofobik (Murni 

et al., 2013). Ketika dilakukan penambahan sorbitol ke dalam larutan gelatin, maka 

ikatan antar rantai protein gelatin akan merenggang sehingga terdapat celah-celah 

kosong diantara ikatan tersebut yang kemudian diisi oleh molekul-molekul sorbitol. Hal 

tersebut akan menyebabkan laju transfer molekul air menjadi terhambat. Laju 

permeabilitas uap air pada matriks film akan mengalami penurunan ketika terjadi 

interaksi ikatan intermolekul antara polimer gelatin dengan sorbitol yang kuat (Hidayati 

dan Nugraha, 2014). Secara keseluruhan penggunaan gelatin berbeda formulasi sebagai 

bahan dasar pembuatan edible film dan sorbitol sebagai plasticizer ternyata tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap nilai WVTR. 

 

4.8. Pengaruh Gelatin Tulang Ikan Nila Berbeda Perlakuan terhadap Kekuatan 

Tarik (Tensile Strength) Edible Film dengan Sorbitol sebagai Plasticizer. 

 

Kekuatan tarik (tensile strength) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui gaya 

renggang maksimum pada edible film sebelum terputus ketika terdapat gaya tarikan. 

Jenis plasticizer yang digunakan, jumlah gugus hidroksilnya, dan jumlah atom karbon 

dalam rantainya akan berpengaruh terhadap sifat mekanis (kekuatan tarik) suatu film 

(Julianto et al., 2011). Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 16, dapat diketahui bahwa rata- 

rata  kekuatan  tarik  edible  film  berbahan  gelatin  dengan  enam  formulasi    berbeda, 

memiliki nilai antara 0,121 – 0,831 N/mm
2
, dengan nilai tensile strength optimal berada 

pada edible film gelatin demineralisasi asam (EGMA). 
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Berdasarkan data hasil pengujian tensile strength yang disajikan pada Tabel 9 dan 

Gambar 16, interaksi antara gelatin demineralisasi asam dengan sorbitol sebagai 

plasticizer menghasilkan edible film dengan tensile strength yang lebih baik diantara 

edible film gelatin lainnya. Hal tersebut dikarenakan ketika dilakukan penambahan 

sorbitol ke dalam larutan gelatin demineralisasi asam (GMA), maka jumlah ikatan 

hidrogen pada gelatin tersebut akan menurun yang mengakibatkan gaya intermolekuler 

antar protein juga menurun (terjadi perenggangan) sehingga edible film yang dihasilkan 

memiliki tingkat elastisitas yang cukup tinggi (mengurangi kerapuhan). Terbentuknya 

ikatan silang tersebut akan menghasilkan edible film yang tidak kaku (memiliki 

kekuatan tarik yang lebih baik) (Julianto et al., 2011). Selain itu, sorbitol sebagai 

plasticizer memiliki ukuran molekul yang kecil sehingga dapat mudah masuk diantara 

rantai-rantai molekul gelatin untuk membentuk ikatan hidrogen amida dengan protein, 

sehingga terjadi ikatan silang antara gelatin dengan sorbitol. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Marpongahtun (2013), plasticizer digunakan untuk meningkatkan persen 

pemanjangan edible film dan mengurangi energi aktivasi pergerakan molekul sehingga 

menjadi lebih elastis. Semakin tinggi elastisitas maka kuat tarik dari edible film akan 

semakin besar. 


