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4. PEMBAHASAN 

 

Tahapan pembuatan gelatin diawali dengan proses pretreatment yaitu degreasing, 

demineralisasi dan defatting. Degreasing adalah proses pembersihan kotoran pada 

bahan, umumnya dilakukan dengan pemanasan dengan air mendidih selama 30 menit 

(Huda, 2013). Defatting adalah proses untuk menghilangkan lemak pada bahan. 

Demineralisasi adalah proses menghilangkan kalsium, garam mineral dan protein non-

kolagen pada tulang sehingga dihasilkan tulang lunak (ossein) (Badii and Howell, 

2006). Proses perubahan kolagen menjadi gelatin dipengaruhi oleh beberapa proses 

antara lain pemutusan ikatan peptida, pemutusan beberapa ikatan samping antar rantai 

dan perubahan konfigurasi rantai (Damodaran, 1997). 

 

Dalam proses demineralisasi, dilakukan perendeman tulang ikan bandeng dengan cakar 

ayam dengan larutan HCl 5% selama 48 jam. Pada proses demineralisasi, terjadi proses 

awal hidrolisis kolagen menjadi gelatin. Kolagen adalah jenis protein fibril yang 

terbentuk atas tropokolagen dengan tiga rantai polipeptida. Tropokolagen dapat 

terdenaturasi dengan adanya asam, basa dan suhu pemanasan. Penggunaan asam akan 

memecah rantai triple helix serat kolagen menjadi rantai tunggal sedangkan basa hanya 

dapat memecah menjadi rantai ganda. Waktu yang dibutuhkan oleh pembuatan gelatin 

dengan proses asam juga lebih singkat dibandingkan dengan proses basa. Rantai tunggal 

asam amino yang dihasilkan dari hidrolisis kolagen adalah rangkaian asam amino Gly-

X-Y (Gly-Pro-Hypro) (Damodaran, 1997). Selain itu, Kusumawati et al (2008) dalam 

Suptijah (2013) menuturkan bahwa selama proses perendaman dengan asam terjadi 

interaksi hidrolisis antara ion H+ dari asam dengan kolagen sehingga struktur kolagen 

menjadi pecah dan jumlah kolagen pada bahan akan menurun.   

 

Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan suhu suhu 70°C selama 5 

jam, dalam tahapan ini akan terjadi hidrolisis lanjutan pada kolagen dengan merusak 

ikatan hidrogen dan ikatan kovalen yang sebelumnya bersifat untuk menstabilkan rantai 

tunggal struktur kolagen yang pecah sehingga akan membentuk susunan kolagen larut 

air. Kolagen larut air inilah yang disebut dengan gelatin (Panayotis, 2016). 
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4.1. Karakteristik Fisik Gelatin 

 

Gelatin yang dibuat menggunakan bahan dasar tulang ikan bandeng dan cakar ayam 

memiliki karakteristik sendiri, contohnya adalah warna. Warna dari gelatin yang 

dihasilkan adalah kuning kecoklatan hingga coklat tua. Ockerman Hansen (2000) juga 

menambahkan bahwa perbedaan warna yang dihasilkan tidak berpengaruh pada sifat 

fisik. Menurut Jongjareonrak et al (2006), perbedaan warna yang dihasilkan dari gelatin 

dipengaruhi oleh bahan baku dan proses ekstraksi. Schrieber & Herbert (2007) 

menambahkan bahwa di dalam kolagen terdapat unit karbohidrat yaitu galaktosa dan 

glukosilgalaktosa disakarida. Keberadaan karbohidrat dalam kolagen dapat 

menyebabkan adanya reaksi maillard yang membuat gelatin dengan kandungan 

proteinnya lebih besar menghasilkan warna gelatin lebih gelap. Gelatin dengan 

perlakuan TC 1:1 menghasilkan warna lebih tua dibandingkan dengan perlakuan TC 1:3 

yaitu cokelat tua, tetapi berdasarkan data penelitian perlakuan TC 1:3 menghasilkan 

karakteristik fisik lebih rendah dibandingkan TC 1:1. Hal ini sesuai dengan teori diatas 

bahwa warna tidak berpengaruh pada karakteristik fisik gelatin. Penambahan rasio cakar 

ayam yang besar tidak menghasilkan perubahan besar pada warna gelatin yang 

dihasilkan.  

 

Karakteristik lain dari gelatin yang dihasilkan adalah berminyak sedangkan gelatin 

komersial kering tidak berminyak. Menurut Liu et al (2001) dan Darmanto (2012) 

dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kadar lemak pada cakar ayam sebesar 12,04% 

sedangkan pada tulang ikan bandeng sebesar 1,32%. Hal ini sesuai dengan gelatin yang 

dihasilkan, gelatin dengan penambahan cakar ayam lebih berminyak dibandingkan 

dengan gelatin tanpa penambahan cakar ayam. Selain itu, dapat disebabkan karena 

kurang optimalnya proses deffatting dalam penghilangan lemak pada bahan.   

 

4.2. Pengaruh Rasio Penambahan Cakar Ayam Terhadap Rendemen Gelatin 

yang Dihasilkan. 

 

Rendemen merupakan hasil perbandingan berat bahan baku dengan berat akhir, dimana 

dapat menunjukkan keefektifitas suatu proses ekstraksi gelatin. Faktor yang 
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berpengaruh pada nilai rendemen adalah suhu praperlakuan, proses ekstraksi, 

kandungan kolagen dalam bahan,konsentrasi asam dan lama perendaman (Karim and 

Baht, 2009). 

 

Suhu yang digunakan pada proses ekstraksi adalah 60
o
C, hal ini sesuai dengan pendapat 

Wulandari (2013) bahwa suhu ekstraksi untuk proses pembuatan gelatin adalah sekitar 

60
o
C sampai 70

o
C. Apabila dilakukan suhu terlalu tinggi maka akan terjadi hidrolisis 

lanjutan pada kolagen dan jumlah kolagen terlarutnya semakin banyak sehingga 

rendemen yang dihasilkan lebih sedikit. Rendemen yang rendah karena serabut kolagen 

belum terpecah sempurna.  

 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa rendemen yang dihasilkan meningkat seiring 

besarnya penambahan cakar ayam. Nilai rendemen tertinggi pada perlakuan B 

(perbandingan tulang ikan bandeng (1):cakar ayam (3)) yaitu 13,29±0,12% dan terendah 

yaitu kontrol sebesar 10,08±0,96%. Ulfah (2011) menambahkan bahwa selain protein, 

abu menjadi komponen penting dalam kandungan gelatin. Jenis mineral yang dapat 

ditemukan di gelatin antara lain kalsium fosfat, kalsium karbonat dan magnesium fosfat. 

Pada saat proses ekstraksi gelatin, residu mineral dapat mempengaruhi rendemen total, 

dimana mineral akan larut dan menyebabkan rendemen gelatin menjadi meningkat. 

Cakar ayam memiliki kandungan mineral khususnya kalsium dan fosfor lebih besar 

dibandingkan dengan tulang ikan bandeng yaitu 8,8% dan 8,3%. Sehingga semakin 

besar jumlah rasio penambahan cakar ayam akan menghasilkan presentase rendemen 

gelatin yang besar.   

 

4.3. Pengaruh Rasio Penambahan Cakar Ayam Terhadap Viskositas Gelatin 

 

Viskositas adalah salah satu karakteristik fisik yang penting dalam pengujian gelatin, 

karena bertujuan untuk mengetahui tingkat kekentalan gelatin pada suhu dan 

konsentrasi tertentu (Saleh, 2011). Nilai viskositas dan kekuatan gel gelatin dapat 

dipengarui oleh pH (Astawan, 2002). Menurut Wulandari (2013), faktor yang 

berpengaruh pada viskositas gelatin antara lain keberadaan komponen non kolagen, 

suhu dan berat molekul.  Avena et al (2006) dalam Wulandari (2013) menambahkan 
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bahwa jumlah rantai asam amino dan berat molekul berbanding lurus dengan viskositas, 

semakin panjang rantai asam amino dan berat molekul semakin besar, maka pergerakan 

molekul gelatin menjadi lambat sehingga viskositas yang dihasilkan besar.  

 

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa nilai viskositas terbesar dimiliki oleh perlakuan 

kontrol yaitu 6,00±0,55 cP sedangkan terendah terdapat pada perlakuan TC 1:3 yaitu 

4,78±0,35 cP. Jika dibandingkan dengan standar GMIA (2012), nilai viskositas yang 

dihasilkan pada penelitian ini masih sesuai standar karena standar viskositas gelatin 

adalah 1,5-7,5 cP. Perbedaan rasio pada perlakuan dengan penambahan cakar ayam 

tidak memiliki beda nyata pada tingkat kepercayaan 95% sehingga dengan adanya 

penambahan cakar ayam tidak berpengaruh untuk meningkatkan viskositas dari gelatin 

tulang ikan bandeng.  

 

Menurut Wulandari (2013) rendahnya nilai viskositas pada sampel dengan cakar ayam 

diduga disebabkan karena masih terdapat komponen non kolagen atau mineral pada 

bahan. Viskositas gelatin dapat menurun apabila residu mineral khusunya ion Ca
2+

 

berikatan dengan gugus reaktif OH, COOH dan NH2 pada gelatin, sehingga akan 

menyebabkan ikatan molekul menjadi lemah. Effendi (2012) menambahkan bahwa 

dengan adanya mineral akan menghambat kontak antara air dengan kolagen pada bahan 

sehingga jumlah kolagen yang terkonversi dan larut air yang kemudian menjadi gelatin 

menjadi sedikit. Berdasarkan penelitiannya, Eka (2013) menambahkan bahwa 

kandungan mineral tulang ikan bandeng khususnya kalsium dan fosfor adalah 4,7756% 

dan 1,3125% sedangkan kandungan kalsium dan fosfor pada cakar ayam adalah 8,8% 

dan 8,3% (Syam, 2015). Tingginya kandungan mineral pada bahan diduga dapat 

menjadi penyebab rendahnya nilai viskositas pada gelatin. Penyebab lain rendahnya 

viskositas dapat disebabkan karena proses demineralisasi yang kurang optimal. Dimana 

ossein masih digunakan dalam proses ekstraksi walaupun hasil akhir menggunakan 

supernatan, tetapi dalam proses ekstraksi menyebabkan residu mineral yang tidak larut 

air semakin banyak. Demineralisasi adalah proses untuk menghilangkan mineral 

khususnya kalsium pada bahan baku (Muyonga et al (2004) dalam Wulandari (2013)). 
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4.4. Pengaruh Rasio Penambahan Cakar Ayam Terhadap Kekuatan Gel Gelatin 

 

Gelatin bersifat reversible, dimana dapat berubah dari bentuk cair menjadi padat atau 

dari fase sol menjadi gel, sehingga kekuatan gel menjadi aspek penting dalam 

menentukan kualitas gelatin (Norziah et al (2009) dalam See (2010). Faktor yang 

berpengaruh dalam kekuatan gel antara lain konsentrasi gelatin, pH, distribusi berat 

molekul, panjang dan ukuran rantai asam amino. Glisin, hidroksiprolin dan prolin 

merupakan asam amino yang bertugas untuk menjaga stabilitas dari struktur gel gelatin. 

Dalam proses hidrolisis, apabila proses konversi kolagen menjadi gelatin berjalan 

optimal maka akan menghasilkan rantai asam amino yang panjang. Semakin panjang 

rantai asam amino maka bobot molekul semakin meningkat, distribusi molekul merata 

maka kekuatan gel menjadi stabil. Tetapi, apabila rantai asam amino yang dihasilkan 

pendek, maka kemampuan gel untuk membentuk gel akan rendah pula (Sanaei, 2013). 

Selain itu, semakin panjang rantai asam amino akibat proses konversi kolagen menjadi 

gelatin dan hidrolisis kolagen optimal maka nilai kekuatan gel akan semakin besar 

sehingga gel lebih stabil (Astawan, 2002).   

 

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa viskositas berbanding lurus dengan kekuatan gel. 

Standar kekuatan gel gelatin menurut GMIA (2012) adalah 50-300 bloom, hasil gelatin 

dari penelitian perlakuan kontrol, TC 1:1 dan TC 1:3 masih memenuhi syarat sedangkan 

sampel TC 3:1 berada dibawah standard. Kekuatan gel terbesar terdapat pada perlakuan 

kontrol yaitu 96,93±6,78 bloom. Sampel dengan bahan tulang ikan bandeng memiliki 

beda nyata dengan sampel penambahan cakar ayam, tetapi antar perlakuan penambahan 

cakar ayam tidak memiliki beda nyata. Kekuatan gel dengan bahan penambahan cakar 

ayam memberikan hasil lebih rendah dibandingkan dengan bahan murni tulang ikan 

bandeng, hal ini dapat dipengaruhi residu mineral. Residu mineral akan menghambat 

proses hidrolisis kolagen sehingga ikatan molekul yang dihasilkan lemah, bobot 

molekul menjadi rendah sehingga kekuatan gel penambahan cakar ayam lebih lemah 

(Sanaei, 2013). 

 

Kekuatan gel dan viskositas seharusnya saling berbanding lurus, kekuatan gel 

dipengaruhi oleh panjang rantai asam amino pada bahan. Pada bahan dengan 
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perbandingan TC 1:3 menghasilkan kekuatan gel lebih besar dan berbanding terbalik 

dengan hasil pada viskositas. Hal ini dapat disebabkan belum maksimalnya proses 

pemecahan rantai asam amino menjadi rantai tunggal. Rendahnya kekuatan gel pada 

perlakuan TC 3:1 dapat disebabkan karena proses pemecahan rantai asam amino dan 

ikatan peptida berlangsung lebih lanjut sehingga jumlah asam aminonya menjadi lebih 

sedikit menyebabkan kekuatan gel menjadi menurun (Effendi, 2012).  

 

4.5. Kadar Protein Gelatin 

 

Gelatin adalah jenis protein yang didapatkan dari proses hidrolisis kolagen yang 

biasanya ditemukan pada jaringan, kulit dan tulang hewan atau ikan (Ockerman and 

Hansen, 2000). Rusli (2004) dalam Trilaksani (2012), pada gelatin terkandung 98-99% 

protein berdasarkan berat keringnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 

gelatin adalah protein murni. Darmanto (2012) menambahkan bahwa dalam tulang ikan 

bandeng terdapat 32,99% protein, ikan bandeng sendiri digolongkan sebagai jenis ikan 

dengan protein tinggi dan rendah lemak. Prayitno (2007) menambahkan bahwa 

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

 

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa terdapat beda nyata dari perlakuan kontrol dengan 

sampel TC 1:1 dan TC 1:3. Kadar protein tertinggi diperoleh oleh kontrol (gelatin 

tulang ikan bandeng) yaitu 70,74±5,91 % sedangkan protein terendah didapatkan pada 

perlakuan TC 1:3 dengan nilai protein sebesar 51,42±4,84%. Semakin besar jumlah 

rasio penambahan cakar ayam, kadar protein yang dihasilkan semakin rendah. Hal ini 

berbanding terbalik dengan bahan tulang ikan bandeng, semakin besar jumlah rasio 

penambahan tulang ikan bandeng maka kadar protein yang dihasilkan semakin tinggi. 

Menurut Ulfah (2011), Penurunan kadar protein dapat disebabkan dengan adanya 

larutan asam dalam proses pembuatan gelatin. Larutan asam akan menyebabkan struktur 

kolagen mengembang sehingga struktur koil terbuka serta terjadinya pemutusan ikatan 

hidrogen pada kolagen. Selanjutnya asam amino akan terhidrolisis dan terlepas dari 

kolagen sehingga kadar protein yang dihasilkan akan mengalami penurunan.   
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Dalam penelitiannya, Liu et al (2001) menambahkan bahwa dalam proses ekstraksi 

cakar ayam dengan perendaman berbagai macam asam (asetat, sitrat, laktat dan klorida) 

pada konsentrasi yang sama yaitu 5% dan waktu perendaman selama 48 jam, HCL 

menghasilkan sisa kolagen terendah (13,82%) dan persen kolagen yang terbuang lebih 

besar (89,75%) dibandingkan jenis asam lainnya. Hal ini disebabkan karena jenis asam 

yang terlalu kuat dapat merusak asam amino dan peptida pada kolagen secara lebih 

lanjut. Jika dilihat pada data yang diperoleh, hal ini menjelaskan bahwa pada pembuatan 

gelatin dengan penambahan cakar ayam, jumlah kolagen yang terbuang cukup besar 

sehingga protein yang tersisa hanya sedikit. Berdasarkan penelitian diatas, proses 

optimum ekstraksi kolagen pada cakar ayam dimana menghasilkan kolagen tertinggi 

ditemukan pada perlakuan ekstraksi dengan asam laktat 5%. Dalam proses ekstraksi, 

HCl kurang sesuai digunakan dalam mengekstrak kolagen pada cakar ayam, hal ini 

ditunjukkan dengan kadar protein yang rendah serta kolagen yang terbuang cukup besar.     

 

Jika dibandingkan dengan bahan yang digunakan, pada cakar ayam terkandung mineral 

lebih besar dibandingkan tulang ikan bandeng. Kandungan mineral tulang ikan bandeng 

khususnya kalsium dan fosfor adalah 4,7756% dan 1,3125% sedangkan kandungan 

kalsium dan fosfor pada cakar ayam adalah 8,8% dan 8,3% (Syam, 2015). Pada proses 

demineralisasi, proses penghilangan mineral belum berjalan dengan sempurna, sehingga 

residu mineral akan menghambat protein dengan mengikat gugus reaktif pada gelatin 

seperti OH, COOH, dan NH2. Ikatan antarmolekul protein gelatin akan lemah sehingga 

protein yang terbuang akan semakin besar (Muyonga et al (2004) dalam Wulandari 

(2013)). Selain itu, residu mineral apabila terikat dengan protein akan menghambat 

protein terekstrak sehingga protein dalam gelatin yang teranalisa sedikit. 

 

4.6. Pengaruh Rasio Penambahan Cakar Ayam Terhadap Tensile Strength pada 

Edible Film 

 

Kuat tarik (Tensile Strength) adalah salah satu sifat mekanik dari edible film, dimana 

menunjukkan regangan maksimal dari edible film sebelum putus (Krochta et al, 1994). 

Penambahan plasticizer dapat meningkatkan tingkat permeabiltas film serta 

meningkatkan karakteristik fisik dari edible film yang dihasilkan (Sothornvit and 
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Krochta, 2000). Plasticizer yang digunakan adalah sorbitol, kelebihan sorbitol adalah 

mampu mengikat molekul 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).  

 

Menurut Junianto (2012), konsentrasi protein pada gelatin, konsentrasi sorbitol dan 

tensile strength berbanding lurus, tetapi apabila konsentrasi sorbitol berlebihan akan 

menurunkan nilai tensile strength. Keelastisan edible film dapat disebabkan terjadinya 

perenggangan pada intermolekular pada rantai polimer film dan menurunnya ikatan 

polimer hidrogen. Semakin besar nilai tensile strength, semakin baik edible film yang 

dihasilkan karena edible film tidak mudah sobek dan lebih elastis (Rahmi, 2012).  

 

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa sampel dengan penambahan cakar ayam lebih 

banyak menghasilkan nilai tensile strength lebih besar dibandingkan sampel kontrol 

yaitu 1,57±0,13 N/mm
2
 sedangkan nilai tensile strength terendah pada perlakuan TC 1:1 

yaitu 0,31±0,02 N/mm
2
. Semakin besar konsentrasi kolagen yang dihasilkan maka kuat 

tarik edible film juga semakin besar. Menurut Said (2016) konsentrasi kolagen dapat 

berpengaruh pada nilai tensile strength yang dihasilkan edible film. Konsentrasi kolagen 

yang terlalu tinggi akan menurunkan stabilitas lapisan matriks pada komponen 

hidrofilik pada edible film sehingga nilai tensile strength menjadi rendah dan edible film 

menjadi lebih kaku. Fang (2002) menambahkan bahwa keberadaan ion Ca
2+

 dari residu 

kalsium dapat mempengaruhi nilai tensile strength pada edible film. Saat ion Ca
2+

 

kontak dengan protein, maka akan meningkatkan interaksi intermolekular antar protein 

sehingga ikatan silang pada protein akan semakin membentuk jaringan matrix yang kuat 

sehingga nilai tensile strengthnya menjadi lebih tinggi dan edible film yang dihasilkan 

lebih elastis.  

 

4.7. Pengaruh Rasio Penambahan Cakar Ayam Terhadap Water Vapor 

Transmission Rate pada Edible Film  

 

Edible film berbasis gelatin umumnya bersifat hidrofilik dan dapat menghambat oksigen 

dengan baik walaupun permeabilitasnya terhadap uap air rendah (Alvarado (2015). 
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Faktor yang berpengaruh pda nilai WVTR menurut Ray et al (2000) dalam Junianto 

(2012) adalah ketebalan film, suhu, kelembaban, proses penguapan air, dan konsentrasi 

plasticizer yang digunakan. Film yang terlalu tebal akan membuat proses evaporasi air 

di dalam bahan membutuhkan waktu lama. Gontard et al (1993) menambahkan bahwa 

plasticizer dapat menghambat dan meningkatkan nilai WVTR, saat plasticizer 

ditambahkan maka gaya antar ikatan molekular dari polimer edible film akan turun dan 

jumlah zona kosong antar molekul meningkat sehingga akan mempermudah uap air 

melewati edible film.  

 

Jenis plasticizer yang digunakan adalah sorbitol, sorbitol memiliki sifat hidrofilik 

sehingga dapat mengurangi permeabilitas edible film terhadap uap air. Penambahan 

sorbitol akan berpengaruh pada larutan gelatin sebagai bahan baku pembuatan edible 

film, dimana dengan adanya sorbitol maka ikatan antar rantai protein gelatin akan 

mengalami perenggangan dan menimbulkan adanya zona kosong, dengan adanya 

molekul sorbitol maka ikatan rantai yang kosong akan menjadi seimbang sehingga 

menyebabkan laju molekul air akan terhambat (Hidayati dan Nugraha, 2014).  

 

Berdasarkan Tabel 5 dan Grafik 1, terlihat bahwa selama 9 jam semua formulasi edible 

film mengalami penurunan nilai water vapor transmission rate (WVTR). Jika dilihat 

pada selisih tiap jamnya, penurunan wvtr tertinggi dimiliki oleh perlakuan TC 1:1 dan 

memiliki perbedaan nyata dengan perlakuan lainnya. Perlakuan TC 1:1 menghasilkan 

penurunan yang yang lebih landai pula. Nilai penurunan WVTR yang tinggi 

menunjukkan bahwa laju uap air untuk menembus film rendah sehingga mampu 

menahan uap air sehingga nilai WVTRnya rendah. Menurut Cho et al (2004) Hubungan 

antara WVTR dan kandungan protein seharusnya berbanding terbalik dimana semakin 

tinggi kandungan protein dan ketebalan film, maka edible film yang dihasilkan semakin 

sulit untuk dapat ditembus dengan air, ditunjukkan dengan nilai WVTR yang rendah.  

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati dan Nugraha (2014) menambahkan bahwa 

penurunan WVTR pada tiap jam diakibatkan adanya interaksi kuat antara ikatan 

intermolekul antara polimer gelatin dengan sorbitol, sehingga laju permeabilitas uap air 

menjadi rendah. Nilai WVTR yang tinggi pada perlakuan TC 1:3 dapat dipengaruhi 
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adanya keberadaan ion Ca
2+

. Menurut Fang (2002) walaupun keberadaan ion Ca
2+

 dapat 

meningkatkan interaksi intermolekular protein sehingga lebih elastis, ion ini apabila 

mengalami kontak dengan protein akan menghasilkan penampakan mikrostruktur 

dengan pori-pori yang besar pada edible film, sehingga akan mempermudah uap air 

menembus film dan menyebabkan nilai WVTR tinggi. Nilai WVTR yang tinggi 

menunjukkan bahwa film yang dihasilkan kurang mampu untuk menahan uap air.    

   


