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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Gelatin adalah produk hasil hidrolisa kolagen yang umumnya dapat ditemukan di kulit, 

tulang dan jaringan ikat hewan. Pemanfaatan gelatin pada zaman sekarang sangat luas, 

dimana dapat diaplikasikan pada industri pangan maupun non pangan. Aplikasi gelatin 

dalam dunia pangan antara lain sebagai stabilizer, emulsifier, pembuatan edible film, 

whipping agent, binder dan thickener sedangkan aplikasi indusri non pangan antara lain 

sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, farmasi, dan kertas dan fotografi. Salah 

satu kendala dalam konsumsi gelatin di dunia adalah masalah kehalalan gelatin 

khususnya bagi masyarakat beragama Islam dan Hindu, hal ini dikarenakan sumber 

bahan pembuatan gelatin yang umumnya terbuat dari kulit babi, kulit sapi dan tulang 

sapi. Dengan adanya masalah tersebut, industri perlu mencari alternatif sumber bahan 

lainnya. Sumber bahan sebagai bahan baku gelatin contohnya dapat menggunakan 

tulang ikan dan cakar ayam (Wulandari, 2013). Tulang ikan dan cakar ayam adalah 

limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan hanya dijadikan 

sebagai pakan ternak. Tulang, kulit ikan dan kaki ayam dapat digunakan sebagai bahan 

alternatif pembuatan gelatin karena kandungan kolagen didalamnya yang cukup tinggi 

(Mariod, 2013). 

 

Menurut Effendi (2012) & Puspitasari (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

tulang ikan bandeng dan cakar ayam dapat diolah menjadi gelatin dengan proses 

hidrolisis kolagen. Kedua bahan ini dapat digunakan sebagai alternatif sumber bahan 

pembuatan gelatin karena kandungan kolagennya yang cukup tinggi. Kandungan 

kolagen pada tulang ikan bandeng sebesar 32,99% (Darmanto,2012) sedangkan 

kandungan kolagen di dalam cakar ayam sekitar 28,73–36,83% dari total protein 

(Prayitno,2007). Potensi pemanfaatan tulang ikan dan cakar ayam sebagai bahan baku 

pembuatan gelatin didukung dengan data statistik tahun 2014 dari Dinas Perikanan Jawa 

Tengah menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan bandeng sebesar 50.916.960 ton 

sedangkan pada tahun 2015 tingkat konsumsi ayam di Jawa Tengah sebesar 
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126.102.734 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tulang ikan bandeng dan ayam 

di wilayah Jawa Tengah cukup tinggi dan menghasilkan limbah yang cukup tinggi pula.  

 

Karakteristik gelatin tulang ikan bandeng yang telah dihasilkan sesuai dengan standar 

Gelatin Manufacturer Institute of America (2012) dilihat dari parameter viskositas dan 

kekuatan gel yaitu 1,5-7,5 cP dan 50-300 bloom. Tetapi, karakteristik fisik dari gelatin 

yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan dengan gelatin komersial yang 

umumnya terbuat dari tulang sapi dan babi. Pada gelatin tulang ikan bandeng diperoleh 

hasil viskositas 2 cP, kekuatan gel 70,5 bloom dan kadar protein sebesar 85,44% 

sedangkan hasil dari komersial adalah viskositas sebesar 5,2 cP, kekuatan gel 100,90 g 

bloom dan protein sebesar 90,52% (Effendi, 2012). Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya dalam pembuatan gelatin cakar ayam, viskositas yang dihasilkan sebesar 

3,03 cP, dan 263,07 bloom (Puspitasari, 2013). Hal ini menjelaskan bahwa kualitas 

gelatin yang diperoleh untuk bahan cakar ayam lebih baik dan tinggi daripada bahan 

tulang ikan bandeng. Sehingga dengan adanya penambahan cakar ayam, kualitas gelatin 

tulang ikan bandeng yang dibuat diharapkan dapat mendekati atau sama dengan gelatin 

yang umumnya hanya berasal dari tulang atau kulit sapi dan babi.  

 

Aplikasi penggunaan gelatin salah satunya sebagai edible film, edible film adalah 

lapisan tipis yang dapat dimakan dan biasanya digunakan untuk melindungi makanan 

dari proses oksidasi atau mencegah adanya proses transfer massa (Krochta, 1994). 

Kelebihan edible film ini adalah film ini dapat langsung dikonsumsi dibandingkan 

dengan plastik pembungkus lainnya, selain itu film ini dapat melindungi kualitas produk 

yang dikemas sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Sinaga, 2013). Vieira et al 

(2011) dan Jongjareonrak et al., (2006) menambahkan bahwa edible film dapat dibentuk 

dari bahan yang berbasis karbohidrat, protein dan lemak, tetapi diantara ketiganya 

protein mampu menghasilkan edible film paling baik. Ikatan kovalen yang kuat dan 

gugus hidroksil yang rendah pada protein membuat protein memiliki kelebihan sifat 

pada edible film. Konsentrasi protein berpengaruh dalam karakteristik edible film yang 

dihasilkan, semakin besar konsentrasi protein maka edible film yang dihasilkan akan 

semakin baik dan keelastisan semakin bagus (Said, 2016). 
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Dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan edible film dari gelatin kombinasi 

kedua bahan yaitu cakar ayam dan tulang ikan bandeng. Gelatin yang dihasilkan akan 

dibandingkan untuk memperoleh karakteristik paling baik dan dilanjutkan dengan 

pengembangan produk lain yaitu edible film. Penggunaan kombinasi bahan tersebut 

diharapkan dapat menghasilkan edible film paling baik dilihat berdasarkan tensile 

strength, laju transmisi uap air dan ketebalan filmnya. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Gelatin 

Gelatin adalah produk hasil hidrolisis kolagen yang umumnya ditemukan pada kulit, 

tulang dan jaringan ikat hewan. Reaksi pembentukan gelatin dapat dilihat pada Gambar 

1.   

C102H149N31O38     +    H2O   C102H151N31O39 

Kolagen   Air   Gelatin 

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

 

Asam amino utama yang terdapat pada gelatin yaitu 16% prolin, 14% hidroxyprolin dan 

26% glysine (Ockerman Hansen, 2000). Kemampuan gelatin dalam membentuk gel 

dipengaruhi asam amino prolin dan hidroksiprolin (Puspitasari, 2013). Pada gelatin 

terdapat 18 asam amino yaitu glisin, alanin, serin, prolin, tirosin, asam aspartat, asam 

glutamat, hidroksiprolin, valin, isoleusin, leusin, treonin, fenilalanin, metionin, histidin, 

arginin, hidroksilisin dan lisin; tidak berbau, berwarna agak kekuningan hingga jernih, 

memiliki kelarutan yang baik dalam gliserol, pelarut organik dan asam asetat 

(Hajrawati, 2006). Selain itu, gelatin memiliki kemampuan untuk dapat membentuk gel 

saat didinginkan dan dapat larut dalam air panas (thermo-reversible) (Mariod, 2013). 

Gelatin dapat digunakan untuk meningkatkan viskositas, berperan sebagai stabilizer, 

emulsifier dan thickener. Standar mutu gelatin menurut Gelatin Manufacturer Institute 

of America dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar Mutu Gelatin 

Karakteristik GMIA 

Warna Kuning Pucat 

Kadar Air  

pH 3,8-5,5 

Viskositas 1,5-7,5 cP 

Kekuatan Gel 50-300 bloom 
Sumber: Gelatin Manufacturer Institute of America (2012) 

 

Proses hidrolisis kolagen menjadi gelatin dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe A 

dan tipe B. Gelatin tipe A menggunakan proses asam dengan larutan HCl, H2SO4 dan 

asam fosfat sedangkan gelatin tipe B menggunakan proses alkali dengan air kapur. 

Pembuatan gelatin tipe A umumnya menggunakan bahan kulit babi, ikan dan tulang 

sedangkan tipe B menggunakan kulit sapi. Waktu yang diperlukan untuk pembuatan 

gelatin tipe A sekitar 3 sampai 4 minggu sedangkan proses basa berlangsung selama 3 

bulan (Huda, 2013). 

 

1.2.2. Tulang Ikan Bandeng 

Ikan bandeng (Chanos chanos) atau biasa disebut milkfish merupakan salah satu ikan air 

payau dengan kandungan protein tinggi dan rendah lemak. Menurut Hafiludin (2015), 

proporsi seekor ikan bandeng yaitu 51% daging, 8% jeroan, 7% kulit, dan 34 % tulang 

ikan bandeng. Adawiyah (2014) menambahkan bahwa ikan bandeng merupakan salah 

satu jenis ikan yang memiliki tulang cukup banyak yaitu sekitar 164 tulang atau 82 

pasang. Kandungan dalam tulang ikan bandeng terkandung kolagen 32,99%, air 8,48%, 

kalsium 1,91%, fosfor 0,69% dan rendemen sebesar 36,22% (Darmanto, 2012).  

  

1.2.3. Cakar ayam 

Cakar ayam adalah salah satu bagian tubuh dari unggas yang umumnya jarang di 

konsumsi walaupun sebenarnya di dalam cakar ayam terkandung banyak protein. 

Protein pada cakar ayam dapat ditemukan di kulit, otot, tulang dan kolagen (Puspitasari, 

2013). Komponen utama pada cakar ayam selain protein adalah mineral dan zat kapur. 

Kandungan kalsium dan fosfor dalam cakar ayam yaitu 8,8% dan 8,3% (Syam, 2015). 

Kandungan kolagen di dalam cakar ayam sekitar 28,73–36,83% dari total protein 

(Prayitno, 2007). Komposisi kimia kulit ayam adalah protein 22,98%, kadar air 61,9% 
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dan lemak 1,6% sedangkan untuk tulang cakar ayam terkandung 25% bahan organik 

dan 75% bahan anorganik (Purnomo, 1992 dalam Siregar et al., 2015). 

 

1.2.4. Ekstraksi Gelatin 

Kolagen adalah jenis protein fibril yang terbentuk atas tropokolagen dengan tiga rantai 

polipeptida. Pembuatan gelatin diawali dengan konversi kolagen menjadi gelatin, yaitu 

pada tahap demineralisasi dan ekstraksi kolagen. Pada proses demineralisasi, digunakan 

larutan perendam asam guna memecah rantai triple helix pada tropokolagen menjadi 

rantai asam amino tunggal sedangkan larutan perendam basa hanya mampu memecah 

menjadi rantai ganda (Damodaran, 1997). Ion H+ dari larutan asam akan berinteraksi 

dengan kolagen sehingga struktur kolagen menjadi pecah (Kusumawati et al (2008) 

dalam Suptijah (2013)). Pada proses demineralisasi, selama 48-72 jam asam akan 

bekerja secara optimal dalam menghidrolisis struktur kolagen menjadi gelatin 

(Schrieber & Herbert, 2007). Hasil rantai tunggal asam amino dalam proses ini adalah 

Gly-X-Y (Gly-Pro-Hypro) (Damodaran, 1997).  

 

Selanjutnya adalah tahap ekstraksi, dimana dalam tahapan ini terjadi hidrolisis lanjutan 

pada kolagen. Dalam proses ekstraksi dilakukan pemanasan dengan suhu diatas 40
o
C, 

hal ini akan menyebabkan rusaknya  ikatan hidrogen dan ikatan kovalen yang 

sebelumnya bertugas untuk menstabilkan rantai tunggal struktur kolagen yang pecah 

sehingga akan membentuk susunan kolagen larut air. Kolagen larut air disebut dengan 

gelatin (Panayotis, 2016). Dalam proses ekstraksi, suhu optimal pemecahan struktur 

kolagen adalah 45
o
C sampai 70

o
C (Damodaran, 1997).  

 

1.2.5. Sorbitol  

Plasticizer adalah komponen yang umumnya ditambahkan dalam pembuatan edible 

film. Penambahan plasticizer akan meningkatkan tingkat permeabiltas film terhadap gas 

dan air serta meningkatkan mobilitas dari molekul protein (Sothornvit and Krochta, 

2000). Jenis plasticizer yang digunakan dalam proses pembuatan edible film antara lain 

gliserol, sorbitol, sukrosa, etil glikol dan polietilen glikol (Cao et al, 2007). Penggunaan 

sorbitol berfungsi sebagai plasticizer,menjaga kandungan air pada bahan pangan, 

pemanis dan zat aditif higroskopis. Kelebihan sorbitol adalah mampu mengikat molekul 
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air sehingga pada saat proses pengeringan bahan tidak mengalami kehilangan air terlalu 

besar dan dapat membuat edible film menjadi lebih fleksibel dan elastis (Bourtoom, 

2008).  

 

1.2.6. Edible Film 

Edible film adalah lapisan tipis yang dapat dikonsumsi terbuat dari lipida, komposit dan 

hidrokoloid. Fungsi edible film mencegah adanya transmisi uap air, aroma dan lemak, 

carrier bahan aditif (vitamin, mineral, antimikroba dan antioksidan), mengontrol 

pertumbuhan mikroba, meningkatkan kualitas dari makanan yang dikemas dan 

memperpanjang umur simpan (Sinaga, 2013). Menurut Vieira et al (2011), material 

dasar dalam pembuatan edible film antara lain polisakarida, protein dan lemak. Edible 

film berbasis polisakarida walaupun kemampuan untuk menahan kelembabannya rendah 

tetapi dapat menahan lemak dan minyak secara efektif. Edible film berbasis protein 

memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan karbohidrat baik dalam 

karakteristik fisik, mekanik dan kemampuan pembatas sedangkan edible film berbasis 

lemak walaupun merupakan penghalang yang baik terhdap kelembaban, tetapi 

menghasilkan edible film yang lebih bertekstur dan memiliki masalah pada organoleptik 

sehingga kurang diminati. Menurut Bourtoom (2008) edible film yang tebuat dari 

gelatin terdiri atas 20-30% gelatin, 10-30% plasticizer dan 40-70% air.  

 

Mekanisme pembuatan edible film dengan bahan berbasis protein terbagi menjadi dua 

tahapan penting, yaitu pemanasan dan pengeringan. Pada proses pembuatan edible film, 

gelatin dilarutkan dalam aquades melalui proses pemanasan, dimana akan terjadi 

perubahan struktur tiga dimensi dari protein dan gugus fungsional (CO, NH dari ikatan 

peptida dan gugus amina). Setelah larutan edible film ditambahkan plasticizer, 

dilakukan pengeringan. Pada proses pengeringan, rantai asam amino yang terpecah akan 

bergabung melalui gaya intermolekular dan membentuk jaringan matrix. Plasticizer 

masuk ke dalam jaringan matrix protein sehingga menyebabkan film yang dihasilkan 

menjadi lebih elastis (Wittaya, 2012). 

 

Robertson (2012) menambahkan bahwa bahan baku pembuatan edible film 

biodegradable dan murah dengan teknologi sederhana. Kualitas edible film ditentukan 
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oleh ketebalan, tensile strength, elongation. Tensile strength adalah tingkat kekuatan 

maksimal film sebelum putus. Elongation adalah tingkat maksimal dimana film dapat 

direntangkan (Pagella et al, 2000). Aplikasi edible film dalam dunia pangan adalah 

sebagai barrier, kemasan primer produk pangan, bahan pelapis dan bahan pengikat 

(Krochta, 1994).         

  

1.3. Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kombinasi tulang ikan bandeng 

dan cakar ayam paling baik untuk pembuatan edible film berdasarkan parameter kadar 

protein, rendemen, viskositas gel dan kekuatan gel sehingga diperoleh edible film 

dengan karakteristik paling baik berdasarkan parameter tensile strength dan ketebalan 

film.


