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1. PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

 

Gelatin memiliki peranan penting dalam industri pangan. Gelatin sering digunakan 

dalam pembuatan permen, selai, susu olahan, sosis, es krim, dan coklat. Penggunaan 

gelatin yang luas ini berhubungan dengan fungsinya sebagai bahan penstabil, 

pembentuk gel, pengikat, pengental, pengemulsi, perekat, pembungkus makanan pada 

industri pangan. Penggunaan gelatin yang sangat luas membuat permintaan gelatin di 

Indonesia meningkat dan Indonesia harus mengimpor gelatin karena belum ada 

perusahaan pembuat gelatin di Indonesia (Siregar et al., 2015). Impor Gelatin Indonesia 

tahun 2009 mencapai 16.741.918 US$ (Said et al, 2011) 

 

Permasalahan yang sering dihadapi ketika mengimpor gelatin adalah biasanya 

pembuatan gelatin menggunakan kulit atau tulang dari sapi maupun babi serta waktu 

produksi yang lama karena pengaruh dari proses perendaman untuk menghasilkan 

gelatin. Penggunaan kulit babi dalam pembuatan gelatin mencapai 46%, sedangkan 

penggunaan kulit dan tulang sapi secara berurutan mencapai 29,4% dan 23,1% (Guillen 

et al., 2011). Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk 

beragama Islam sehingga bahan makanan yang mengandung babi mendapat larangan 

untuk dikonsumsi (Choi & Regenstein, 2000). Pembuatan gelatin dari kolagen sapi 

memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal karena memerlukan 

larutan untuk mengubah kolagen menjadi gelatin yang lebih banyak (Siregar et al., 

2015). Hal tersebut menyebabkan perlunya sumber kolagen lain untuk membuat gelatin 

halal dengan harga yang murah. 

 

Salah satu alternatif dalam pemilihan bahan baku pembuatan gelatin adalah cakar ayam 

karena pemanfaatan cakar ayam yang masih sangat rendah (Guillen et al., 2011). Data 

Statistik Pertanian tahun 2015 menunjukkan bahwa populasi ayam broiler di Indonesia 

mencapai 1.497.625.658 ekor. Dengan banyaknya jumlah cakar ayam yang dapat 

dihasilkan maka berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan produk hasil olahan 

yang memiliki nilai jual. Salah satu produk hasil olahan cakar ayam yang dapat 
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dihasilkan adalah gelatin. Potensi cakar ayam untuk pembuatan gelatin dapat dilihat dari 

kandungan kolagen didalamnya yang mencapai 28,73 – 36,83% dari total protein 

(Prayitno, 2007). 

 

Secara umum, pembuatan gelatin biasanya menggunakan larutan asam karena lebih 

efektif dan efisien dibandingkan metode basa karena asam dapat lebih cepat membentuk 

gelatin dibandingkan basa (Jannah et al., 2013). Proses perendaman dalam asam 

berfungsi untuk membentuk kolagen gelatin. Semakin baik jenis asam maka semakin 

optimum pembentukan gelatin. Meskipun beberapa penelitian terkait pembuatan gelatin 

seperti pada Hasdar et al., (2011) atau Hidayat et al., (2016) sudah pernah dikaji, larutan 

perendam yang masih banyak digunakan adalah HCl 5% sehingga perlu dibandingkan 

dengan larutan asam kuat lain agar dapat diketahui larutan asam yang lebih baik dalam 

pembuatan gelatin. Asam lain yang digunakan adalah H2SO4 karena asam anorganik 

tersebut pada konsentrasi yang sama dengan HCl memiliki pH yang lebih rendah 

sehingga H2SO4 lebih asam (Hardikawati et al., 2016). Pada penelitian ini dilakukan 

pembuatan gelatin cakar ayam broiler utuh dengan perbedaan larutan perendam berupa 

asam klorida dan asam sulfat dengan berbagai konsentrasi yaitu 3%, 5% dan 7%.  

 

Pada penelitian Hasdar et al (2011) dan Puspitasari et al (2013), pembuatan gelatin 

hanya terbatas pada penggunaan salah satu bagian cakar ayam seperti tulang atau kulit 

cakar ayam. Padahal didalam kulit dan tulang cakar ayam terkandung kolagen sehingga 

penggunaan cakar ayam broiler utuh bertujuan untuk memaksimalkan jumlah gelatin 

yang dapat diperoleh dari cakar ayam tersebut. Dalam penelitian ini akan digunakan 

kedua bagian tersebut agar dapat diperoleh gelatin dengan kualitas yang paling baik dan 

meningkatkan kandungan protein yang ada pada gelatin.   

 

Salah satu manfaat gelatin dalam industri pangan adalah sebagai bahan baku untuk 

membuat edible film. Pengembangan edible film sebagai bahan pelapis maupun 

kemasan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran 

manusia akan bahan pengemas yang dapat didegradasi sebagai pengganti material 

plastik yang tidak dapat didegradasi (Hasdar et al., 2011). Penelitian tentang 

pengembangan gelatin sebagai bahan dasar pembuatan edible film telah banyak 
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dilakukan, bahan dasar yang digunakan antara lain gelatin sapi, babi (Sobral et al., 

2001) dan ikan (Jongjareonrak et al., 2006). Pengkajian tentang penggunaan gelatin 

cakar ayam broiler dapat dilakukan sebagai inovasi bahan pembuatan edible film.  

 

Edible film yang terbuat dari gelatin memiliki sifat pembentukan film yang lebih baik 

dibandingkan dibuat dari bahan yang kaya karbohidrat. Hal ini disebabkan karena 

kandungan protein dalam gelatin lebih mudah berinteraksi dengan plasticizer sehingga 

edible film yang dihasilkan mampu mencegah oksidasi lemak karena bersifat mencegah 

perpindahan gas. Kandungan protein dalam gelatin yang menentukan sifat edible film 

dipengaruhi oleh proses perendaman asam (demineralisasi). Semakin baik perendaman 

asam maka protein dalam gelatin semakin banyak dan sifat edible film juga semakin 

baik (Chambi & Grosso, 2006).   

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi dan jenis 

larutan perendam untuk mendapatkan karakteristik gelatin cakar ayam yang optimum 

dinilai dari kadar protein, uji viskositas, uji rendemen, dan uji kekuatan gel sehingga 

diperoleh edible film dengan karakteristik paling baik dinilai dari Water Vapor 

Transmission Rate (WVTR) dan tensile strength. 

 

1.3. Tinjauan Pustaka 

 

1.3.1. Gelatin 

 

Menurut Barbooti et al., (2008), gelatin merupakan produk hasil hidrolisa kolagen. 

Kolagen merupakan protein fibrosa yang terdapat pada tulang, kartilago dan kulit yang 

sulit dicerna. Gelatin memiliki sifat fisikokimia yang dapat larut dalam air, tidak berbau 

dan tidak memiliki rasa, memiliki sifat reversible dari bentuk sol ke gel, membengkak 

atau mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film, serta dapat melindungi 

sistem koloid (Rachmania et al., 2013). Kualitas gelatin ditentukan dengan gel strength 

dan stabilitas termal (pembentukan gel dan suhu leleh). Gelatin mengandung semua 
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asam amino essensial kecuali triptofan. Asam amino prolin dan hidroksiprolin memberi 

peran penting terhadap efek gel gelatin (Guillen et al., 2011). Menurut Schrieber & 

Gareis (2007), glisin dalam gelatin terdapat dalam jumlah yang paling besar yaitu 33%, 

sedangkan prolin dan hidroksiprolin keduanya sebesar 22%. 

 

Gelatin dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan viskositas, emulsifier dan thickener. 

Gelatin memiliki beberapa sifat baik pada gelatin tipe A atau tipe B. Sifat gelatin dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Sifat Gelatin 

Karakteristik Tipe A Tipe B 

Warna Tidak Berwarna Tidak Berwarna 

Bau, Rasa Normal Normal 

Kadar Air (%) Max. 16 Max. 16 

Kadar Abu (%) Max. 3,25 Max. 3,2 

Kekuatan Gel (bloom) 

pH 

Viskositas (cP) 

50-300 

3,4-5,5 

1,5-7,5 

50-300 

4,7-5,4 

2,0-7,5 

Sumber: (GMIA, 2012) 

 

1.3.2. Gelatin Kontrol (Komersial)  

 

Pembuatan gelatin biasanya menggunakan kulit babi yang dapat mencapai 46%, 

sedangkan penggunaan kulit dan tulang sapi secara berurutan mencapai 29,4% dan 

23,1% (Guillen et al., 2011). Gelatin yang biasanya dijual secara komersial adalah 

gelatin sapi sehingga gelatin sapi digunakan sebagai gelatin kontrol untuk 

membandingkan antara gelatin sapi tersebut dengan gelatin cakar ayam broiler yang 

telah diperoleh. Gelatin sapi yang digunakan sebagai kontrol adalah gelatin yang dibeli 

secara komersial dan merupakan gelatin impor dari Nitta Gelatin India Limited.  

 

Gelatin kontrol (komersial) yang digunakan termasuk dalam jenis gelatin kekuatan gel 

medium bloom dimana pada Certificate of Analysis (CoA) yang diberikan oleh Nitta 

Gelatin India Limited menunjukkan kekuatan gel sebesar 158 bloom. Gelatin kontrol 

tersebut juga menunjukkan warna yang kekuningan dan berbentuk granula. pH gelatin 

kontrol tersebut juga menunjukkan pH sebesar 5.47 berdasarkan CoA.  
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1.3.3. Ekstraksi Gelatin 

 

Berdasarkan proses pembuatannya, gelatin dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu gelatin 

tipe A dan gelatin tipe B. Perbedaan kedua jenis gelatin ini adalah proses 

pembuatannya. Pada gelatin tipe A digunakan perendaman dalam asam, sedangkan 

gelatin tipe B dilakukan perendaman dalam basa (Miskah et al., 2010). Secara garis 

besar, pembuatan gelatin meliputi proses curing dengan larutan asam akan mengubah 

protein kolagen menjadi gelatin sehingga membutuhkan waktu yang singkat dan 

rendemen yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan larutan basa. Jenis larutan asam 

yang digunakan bervariasi, baik larutan asam organik maupun anorganik. Perendaman 

menggunakan asam akan membentuk gelatin yang larut air pada cakar ayam broiler 

dengan waktu yang lebih cepat berkisar 48-72 jam dibandingkan basa. Jika 

menggunakan basa membutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan protein non-

kolagen seperti albumin dan globulin yang selalu terdapat dalam bahan baku sehingga 

terdapat protein non-kolagen saat proses ekstraksi gelatin (Schrieber & Herbert, 2007). 

 

Menurut Fadillah et al., (2013), demineralisasi dalam proses pembuatan gelatin tipe A 

umumnya menggunakan larutan asam kuat yang juga digunakan dalam proses liming. 

Liming adalah proses pemutusan ikatan kolagen dari garam kalsium dan penguraian 

serat kolagen triple helix (tropokolagen) menjadi rantai asam amino tunggal (glisin-

prolin dan glisin-hidroksiprolin) (Huda et al., 2013) dengan bantuan larutan tertentu. 

Kolagen bersifat mudah larut, baik pada air maupun larutan asam. Perendaman dalam 

larutan asam yang terlalu lama akan menyebabkan kolagen yang telah menjadi rantai 

tunggal ikut terlarut di dalam larutan asam sehingga pada saat pembilasan, kolagen akan 

ikut terbuang. Penggunaan suhu ekstraksi juga merupakan hal yang mempengaruhi 

gelatin yang dihasilkan. Selama proses ekstraksi, rantai asam amino tunggal penyusun 

protein gelatin yang masih stabil dalam kolagen akan dihidrolisis ikatan hidrogen dan 

kovalen lebih lanjut oleh panas suhu ekstraksi sehingga keluar dari cakar ayam 

membentuk susunan gelatin larut air dan asam amino penyusun protein non-kolagen 

akan menjadi dipolar dan memiliki muatan nol (Triasih, 2013). Ekstraksi dapat 

dilakukan pada suhu 50-100°C (Huda et al., 2013). Penggunaan suhu yang lebih dari 

95°C dapat menurunkan sifat-sifat gelatin (Retno, 2012). Reaksi yang terjadi adalah: 
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C102H149N31O38 + H2O  C102H151N31O39 

Kolagen    Gelatin 

Gambar 1. Reaksi Pembentukan Gelatin (Miwada & Simpen, 2007) 

 

1.3.4. Cakar Ayam 

 

Ayam broiler adalah ayam ras yang tumbuh dengan cepat sehingga dapat menghasilkan 

daging dalam waktu yang relatif singkat yaitu lima hingga tujuh minggu. Pertumbuhan 

ayam broiler yang cepat tersebut dapat menghasilkan limbah yang melimpah (Jannah et 

al., 2013). Cakar ayam broiler merupakan salah satu hasil samping dari Rumah 

Pemotongan Ayam (RPA) yang masih memiliki harga murah dan belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat (Miwada & Simpen, 2007). 

 

Cakar ayam (Shank) adalah suatu bagian dari tubuh ayam yang kurang diminati, yang 

terdiri atas komponen kulit, tulang, otot, dan kolagen sehingga perlu diberikan sentuhan 

teknologi untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Selama ini, cakar 

ayam baru dimanfaatkan sebagai campuran sup dan krupuk cakar. Nilai tambah dari 

kedua produk tersebut masih rendah. Tingginya kandungan protein pada kaki ayam 

khususnya protein kolagen (Fadillah et al., 2013), membuka peluang untuk diekstraksi 

agar dihasilkan produk gelatin. 

 

Komponen kaki ayam (shank) terdiri atas kulit, tulang, otot, dan kolagen. Kulit kaki 

ayam yang memiliki komposisi kimia yaitu kadar air 61,9%, protein 22,98%, lemak 

1,6%, abu 3,49%, dan karbohidrat 2,03% (Purnomo, 1992 dalam Siregar et al., 2015). 

Tulang kaki ayam terdiri dari bahan anorganik sebanyak 75% dan organik 25%. 

Kolagen banyak mengandung asam amino prolin dan hidroksiprolin, serta arginin. 

Ketiga jenis asam amino tersebut merupakan asam-asam amino penyusun jaringan kuat 

(Siregar et al., 2015). 

 

1.3.5. Edible Film 
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Edible film adalah lapisan tipis yang digunakan pada bahan pangan untuk melindungi 

bahan pangan dari air, oksigen, mencegah pertukaran gas dan aroma, serta mencegah 

perpindahan larutan makanan.  Tidak ada pengemas yang terbuang jika film dikonsumsi 

sehingga dapat mengurangi polusi lingkungan. Film dapat diperkaya dengan sifat‐sifat 

organoleptik seperti rasa, warna dan pemanis. Edible film diproduksi dari bahan‐bahan 

yang dapat membentuk film, salah satunya adalah gelatin yang banyak mengandung 

protein (Bourtoom, 2008). 

 

Gelatin film dapat terbentuk dengan adanya 20-30% gelatin dan 10-30% plasticizer 

(gliserin atau sorbitol) dan 40‐70% air pada saat mengeringkan gel gelatin (Bourtoom, 

2008). Menurut Hidayati & Nugraha (2014), plasticizer gliserol dapat membuat edible 

film lebih mudah untuk dicetak dan strukturnya lebih fleksibel. Namun film yang 

dihasilkan dengan plasticizer sorbitol dapat menghasilkan kekuatan tarik film yang lebih 

besar dibandingkan film dengan gliserol. Keunggulan lain penggunaan plasticizer 

sorbitol adalah memiliki nilai permeabilitas uap air yang lebih besar dari pada dengan 

plasticizer gliserol. Hal ini disebabkan karena sorbitol memiliki ukuran molekul yang 

lebih besar dibandingkan gliserol yang akan memperbesar volume bebas antar rantai 

polimer sehingga mempermudah transfer molekul air. Kelemahan dari penggunaan 

plasticizer sorbitol adalah film yang dihasilkan kurang fleksibel dan elastis jika 

dibandingkan dengan gliserol (Warkoyo et al., 2014).  

 

Salah satu parameter penting yang berpengaruh terhadap kualitas edible film adalah 

ketebalan. Hal tersebut dikarenakan ketebalan berpengaruh terhadap tensile strength, 

elongasi, dan laju transmisi uap air. Kekuatan tarik (tensile strength) merupakan ukuran 

tarikan maksimum hingga edible film tersebut tetap bertahan sebelum putus/sobek 

(Bourtoom, 2009). Laju transmisi uap air (Water Vapor Transmission Rate/WVTR) 

adalah jumlah uap air yang melalui suatu permukaan persatuan luas atau slope jumlah 

uap air dibagi luas area. Edible film dengan bahan dasar polisakarida umumnya sifat 

barrier terhadap uap airnya rendah. Film hidrofilik seringkali memperlihatkan 

hubungan-hubungan positif antara ketebalan dan permeabilitas uap air. Nilai laju 

transmisi uap air suatu bahan dipengaruhi oleh struktur bahan pembentuk dan 

konsentrasi plasticizer.  


