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ABSTRAK 

  Gelatin adalah suatu senyawa protein dari kolagen yang didapatkan dari kulit dan 
tulang hewan. Gelatin di ekstrak dari jaringan ikat hewan dengan asam atau basa yang 
diikuti dengan panas, struktur fibrosa kolagen dipecah irreversible menghasilkan gelatin. 
Tingkat konversi kolagen menjadi gelatin berhubungan dengan tingkat kerusakan dari 
perlakuan dan proses ekstraksi, pH, suhu dan waktu ekstraksi. Asam yang digunakan 
untuk perlakuan yaitu HCl dengan konsentrasi 1%, 3%, 5% dan waktu ekstraksi yang 
digunakan sebagai perlakuan menggunakan waktu 12 jam, 24 jam, 36 jam. Gelatin tulang 
ikan tongkol merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan gelatin yang masih sangat 
kurang terutama di Indonesia yang tidak memiliki pabrik gelatin. Limbah tulang ikan 
tongkol cenderung digunakan sebagai pupuk kompos atau pakan hewan, dan lebih banyak 
yang terbuang. Pengasaman menggunakan HCl karena gelatin tulang ikan termasuk 
dalam gelatin tipe A (Acid), perbedaan konsentrasi dan waktu bertujuan untuk 
mengetahui kualitas gelatin tulang ikan dari perbedaan tersebut. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui interaksi antara faktor konsentrasi HCl (asam khlorida) dan waktu 
perendaman asam terhadap kualitas gelatin yang dihasilkan, mengetahui pengaruh mutu 
gelatin dari perbedaan perlakuan waktu perendaman asam terhadap kualitas gelatin tulang 
ikan tongkol, mengetahui pengaruh mutu gelatin dari perbedaan perlakuan tingkat 
konsentrasi HCl (asam khlorida), mengetahui perlakuan terbaik pada gelatin dengan 
faktor konsentrasi HCl (asam khlorida) dan waktu perendaman asam. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 2 faktorial. Faktor I yaitu konsentrasi HCl (H) yang terdiri dari 3 
konsentrasi (H1= HCl 1% ; H2= HCl 3% ; H3 = HC; 5%) dan faktor II yaitu waktu 
perendaman (T) yang terdiri dari 3 level ( T1= 12 jam ; T2= 24 jam ; T3= 36 jam). Tiap 
perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 27 perlakuan. Variabel yang 
diamati meliputi rendemen, kadar air, kadar abu, kadar protein, pH, viskositas, kekuatan 
gel, uji mikro struktur.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi sangat nyata konsentrasi 
HCl dan waktu perendaman terhadap variabel uji rendemen, viskositas, dan kekuatan gel 
pada gelatin tulang ikan tongkol. Perlakuan terbaik diperoleh dari perlakuan H3T3 
(Konsentrasi HCl 5% : 36 jam) dengan nilai kadar air 5,80%, kadar abu 4,33 %, kadar 
protein 60,71%, pH 3,35, viskositas 2,00, dan kekuatan gel 300 bloom. 

 
Keywords : Gelatin, Kolagen, Tulang, Ikan Tongkol 
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ABSTRACT 

Gelatin is a protein compound of collagen derived from skin and bones of animals. 
Gelatin extracted from animal connective tissue with acids or bases followed by a hot, 
fibrous structure of collagen is broken down to produce gelatin irreversible. The 
conversion rate of collagen into gelatin associated with the extent of damage from the 
treatment and the extraction process, pH, temperature and time of extraction. The acid is 
used for treatment that HCl concentration of 1%, 3%, 5% and the extraction time is used 
as a treatment using a 12-hour, 24 hours, 36 hours. Bone gelatin swordfish is a way to 
meet the needs of gelatin which is still lacking, especially in Indonesia, which does not 
have a gelatin factory. Bone Wastes swordfish tend to be used as compost or animal feed, 
and more is wasted. Acidification using HCl as a fish bone gelatin included in gelatin 
type A (Acid), differences in concentration and time aiming to determine the quality of 
fish bone gelatin of these differences. The purpose of this study was to determine the 
interaction between the factors concentration of HCl (hydrochloric acid) and soaking time 
of acid on the quality of the resulting gelatin, knowing the effect the quality of gelatin of 
different treatment immersion time of acid on the quality of gelatin bone swordfish, 
knowing the effect the quality of gelatin of different treatment levels the concentration of 
HCl (hydrochloric acid), determine the best treatment in gelatin with a concentration 
factor of HCl (hydrochloric acid) and acid immersion time. 
 This study uses a Randomized Complete Block Design (RCBD) Research Method 
with 2 factorial. The first fator is the concentration of HCl (H) consisting of 3 
concentration (H1 = 1% ; H2 = 3% ; H 3= 5%) and the second factor is the immersion of 
time (T), which consists of 3 level (T1 = 12 hours ; T2 = 24 hours ; T3 = 36 hours). Each 
treatment was repeated three time to obtain 27 units of treatment. The observed variables 
include the yield, moisture content, ash content, protein content, pH, viscocity, gel 
strength, SEM (Scanning Microscopy Electron). 
 The result showed that there is a very real interaction HCl concentration and the 
time immersion of the test variable yield, viscosity, dan gel strength of tongkol fish bone 
gelatin. Each of these factors significantly affect test variable moisture content, ash 
content, protein content, and pH in tongkol fish bone gelatin. The best treatment is 
obtained by H3T3 (HCl 5% ; 36 hours) with water content 5.80%, ash content 4.33%, 
protein content 60,71%, pH 3.35, viscosity 2.00 and the gel streght 300 bloom. 
 
Keyword : Gelatin, Collagen, Bones, Tongkol fish  
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I. PENDAHULUAN 

Gelatin adalah suatu polipeptida larut berasal dari kolagen, yang merupakan 
konstituen utama dari kulit, tulang, dan jaringan ikat binatang. Gelatin diperoleh melalui 
hidrolisis parsial dari kolagen, ketika kolagen diperlakukan dengan asam atau basa dan 
diikuti dengan panas, struktur fibrosa kolagen dipecah ireversibel menghasilkan gelatin.  

Gelatin merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan dalam bidang 
farmasi dan industri makanan. Pembuatan makanan dari gelatin tulang ikan sangat 
penting artinya untuk negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah muslim. Hal ini 
berkaitan dengan hukum syariat islam yang mewajibkan pengikutnya mengkonsumsi 
sesuatu yang jelas kehalalannya. Gelatin yang terbuat dari tulang ikan sangat terjamin 
kehalalannya, sedangkan gelatin yang terbuat dari tulang mamlia masih diragukan 
kehalalannya baik dari jenisnya seperti babi atau proses penyembelihannya atau 
pemotongannya, 

Potensi ikan laut di Indonesia mencapai 2.752.838 ton pada tahun 2006, dari 
jumlah tersebut kelompok produksi terbesar dari jenis ikan tongkol sebanyak 31,2% yang 
di ikuti cakalang, tenggiri, dan cucut yang masing-masing 26,9%, 17,2%, 14,1% dan 
10,7% ikan lainnya. Jika dirinci menurut kelompok jenisnya, maka kenaikan rata-rata 
pertahun mengalami kenaikan rata-rata ikan tongkol 5,5%. 

Ekstraksi gelatin dari tulang ikan merupakan pemanfaatan limbah industri 
pengolahan ikan yaitu dari industri pengalengan dan fillet. Selama ini tulang ikan sebagai 
limbah belum dimanfaatkan secara optimal yaitu haya digunakan untuk bahan pembuatan 
pakan atau pupuk sehingga nilai ekonomisnya sangat kecil. Selain itu, pemanfaatan 
tulang ikan sebagai bahan baku gelatin merupakan pengolahan bersih dari pengolahan 
ikan. Produksi bersih merupakan konsep pengolahan untuk mengurangi dampak terhadap 
pencemaran lingkungan. Pada industri pengolahan ikan selalu terdapat sisa olahan yang 
berupa tulang, sisik, dan jeroan, dimana sisa olahan tersebut belum dimanfaatkan secara 
optimal. 

Dalam pembuatan gelatin terdapat dua cara yaitu cara asam dan cara basa. Cara 
asam biasa dilakukan pada bahan yang strukturnya tidak rumit seperti tulang babi, kulit, 
dan tulang ikan, sementara cara basa dilakukan pada bahan yang strukturnya lebih 
kompleks seperti tulang sapi. Umumnya waktu pengasaman untuk cara asam berjangka 
4 sampai 7 hari untuk tulang babi, dan pad atulang ikan 2 sampai 5 hari, sementara cara 
basa membutuhkan waktu hingga satu bulan. 
II. METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Peneitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2016 sampai dengan Januari 2017. 
Tempat pelaksanaan adalah Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas 
Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 
Alat dan Bahan 

Alat 

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan gelatin tulang ikan adalah beaker 
glass 1000 ml, Gelas ukur 500 ml, beaker glass 100 ml, gelas ukur 100 ml, aluminium 
foil, spatula, kertas saring, cabinet dryer, pisau, pipet ukur, timbangan analitik Pioneer, 
desikator, kurs porselen, oven WTC Binder 7200, cuvet, rak tabung reksi, pH meter HM 
digital, hot plate, buret, statif, tanur Bamstead Thermolyne, pH universal, viskometer 
Brookfield, texture analyzer Brookfield CT-3, loyang, plastik es, baskom, panci, kompor, 
termometer, waterbath digital Thermostat, SEM (Scanning Electron Microscopy) FEI 
Type Inspect S50, dan alat pendukung lainnya yang didapatkan dari Laboratorium Ilmu 
dan Teknologi Pangan. 

 



Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah tulang ikan tongkol, 
HCl 1%, HCl 3%, HCl 5%, aquades, air. Bahan-bahan yang digunakan untuk analisa 
meliputi asam borat, NaOH 50%, HCl 0,02 N, H2SO4, katalisator (HgO : Na2SO4, dengan 
perbandingan 1:20).  
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode RAK yang disusun dengan 2 faktor yang 
diulang sebanyak 3 kali ulangan. Faktor I adalah konsentrasi asam khlorida. Faktor II 
adalah perbedaan waktu perendaman. Perlakuan konsentrasi asam khlorida (H) yang 
terdiri dari 3 level yaitu 1% (H1), 3% (H2) dan 5% (H3). Perlakuan perbedaan waktu 
perendaman yang terdiri dari 3 level, yaitu 12 jam (T1), 24 jam (T2), dan 36 jam (T3). 
  Diperleh kombinasi sebanyak 9 perlakuan. Setiap perlakuan di ulang 3 kali 
sehingga total sampel sebanyak 27 perlakuan. Data pengamatan analisa fisik, kimia dan 
organoleptik menggunakan analisis sidik ragam atau Analysis of Variance (ANOVA) 
untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. Selanjutnya apabila perlakuan berpengaruh 
nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s taraf α= 5%.  
Parameter Pengamatan 
  Parameter pengamatan yang dilakukan meliputi uji kimia, uji fisik dan uji 
morfologi. Gelatin tulan ikan tongkol diuji kimia dengan analisa kadar air, nilai pH, kadar 
protein, kadar abu. Uji fisik meliputi analisa viskositas, kekuatan gel, rendemen. Uji 
morfologi dilakukan dengan menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy). 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rendemen  

Hasil analisis ragam rendemen menunjukkan bahwa terjadi interaksi yang nyata 
antara perlakuan konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman. Tabel 1 berikut 
adalah hasil rata-rata analisa rendemen gelatin tulang ikan tongkol: 

  Tabel 1. Rerata persentase rendemen (%) gelatin tulang ikan tongkol oleh 
perlakuan perbedaan konsentrasi HCl dan waktu perendaman 

Perlakuan Proporsi Rendemen (%) Tingkat keasaman : Waktu Perendaman 
H1T1 HCl 1 % : 12 Jam 1,133    a 
H1T2 HCl 1 % : 24 Jam 1,262    a 
H1T3 HCl 1 % : 36 Jam 1,396    a 
H2T1 HCl 3 % : 12 Jam 3,673    b 
H2T2 HCl 3 % : 24 Jam 6,516    c 
H2T3 HCl 3 % : 36 Jam 7,676    d 
H3T1 HCl 5 % : 12 Jam 5,496    e 
H3T2 HCl 5 % : 24 Jam 9,611    f 
H3T3 HCl 5 % : 36 Jam 10,584  g 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata pada 
uji Duncan α=5% 

 
 Berdasarkan Tabel 1 dapat dapat dilihat bahwa rata-rata rendemen tertinggi terdapat 
pada perlakuan H3T3 (Konsentrasi HCl 5%: lama perendaman 36 Jam) yaitu 10,584% , 
sedangkan persentase rendemen terendah terdapat pada sampel H1T1 (konsentrasi HCl 
1% : lama perendaman 12 jam) yaitu 1,133%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
konsentrasi HCl yang ditambahkan dan semakin lama waktu perendaman menyebabkan 
hidrolisis bekerja semakin baik. Semakin tinggi konsentrasi HCl yang digunakan maka 
ion H+ akan semakin maksimal dalam menghidrolisis kolagen dari rantai triple helix 



menjadi rantai tunggal, sehingga rendemen gelatin yang diperoleh lebih banyak. Namun 
pada perlakuan konsentrasi 1% dengan ketiga perbedaan waktu tidak terjadi peningkatan 
rendemen, hal ini dikarenakan konsentrasi asam yang rendah sehingga kinerja dari 
hidrolisis tidak maksimal. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Edi (1998), yaitu 
rendemen semakin meningkat sejalan dengan penurunan pH (semakin asam) yang 
disebabkan oleh peningkatan konsentrasi ion H+ yang akan mempercepat laju hidrolisis.  

 
Kadar Air 

 Hasil analisa kadar air menunjukkan bahwa terjadi interaksi nyata antara perlakuan 
konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman. Sedangkan kombinasi antara 
antara perlakuan konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air gelatin.  Hasil rata-rata analisa kadar 
air dari gelatin tulang ikan tongkol dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2. Rerata persentase kadar air (%) gelatin tulang ikan tongkol oleh 
perlakuan konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman 

   Perlakuan Rata-rata Kadar Air (%) Notasi 
 H3  HCl 5%  7,27 a 
 H2  HCl 3% 10,89 b 
 H1  HCl 1% 13,33 b 
 T3  36 jam 9,02 a 
 T2  24 jam 10,47 ab 
 T1  12 jam 11,99 b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata pada 
uji Duncan α=5% 

 
Berdasarkan Tabel 2 kadar air diats bahwa rerata kadar air tertinggi terdapat pada 

perlakuan T1 (lama perendaman 12 jam) dengan nilai 11,9% dan perlakuan H1 
(Konsentrasi HCl 1%) dengan nilai 13,33%. Sementara rerata kadar air terendah 
didapatkan oleh perlakuan T3 (lama perendaman 36 jam) dengan nilai 9,02% dan 
perlakuan T3 (Konsentrasi HCl 5%) dengan nilai 7,27%. Semakin lama waktu 
perendaman, kadar air cenderung menurun. Penurunan kadar air gelatin ini dikarenakan 
semakin lama perendaman akan semakin banyak asam yang terdifusi dalam jaringan 
tulang ikan tongkol, sehingga struktur kolagen semakin terbuka dan ikatannya lemah, dan 
menghasilkan struktur gelatin dengan ikatan lemah, gugus polar bebas yang dihasilkan 
dan ikatan peptidaprotein yang banyak sehingga air yang akan diikat juga semakin banyak 
karena gugus polar bersifat bebas dan ikatan peptida mampu mengikat air. Semakin tinggi 
konsentrasi HCl, kadar air cenderung menurun. Hal ini dikarenakan tingginya konsentrasi 
asam menyebabkan proses hidrolisis semakin optimal, terpecahnya kadar air menjadi H+ 
dan OH- menyebabkan kadar air pada tulang berkurang. Meningkatnya konsentrasi asam 
yang diberikan diikuti dengan meningkatnya ion H+ yang dihasilkan sehingga hidrolisis 
kolagen semakin tinggi (Glicksman, 1969). 

Kadar Abu  

 Hasil analisa kadar abu menunjukkan bahwa terjadi interaksi nyata antara perlakuan 
konsentrasi HCl dan perlakuan perbedaan waktu perendaman. Sedangkan kombinasi 
perlakuan perbedaan konsentrasi HCl dan perbedaan waktu perendaman tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar abu gelatin. Hasil rerata analisa kadar 
abu gelatin tulang ikan tongkol dapat dilihat pada Tabel 3 



 Tabel 3. Rerata persentase kadar abu (%) gelatin tulang ikan tongkol oleh 
perlakuan konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman. 

 Perlakuan Kadar Air (%) Notasi 
H3 HCl 5%  7,33 a 
H2 HCl 3% 10,80 ab 
H1 HCl 1% 15,76 b 
T3 36 jam 8,90 a 
T2 24 jam 10,99 ab 
T1 12 jam 14,00 b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda 
nyata pada uji Duncan α=5% 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa kadar abu tertinggi terdapat pada 
perlakuan H3 (Konsentrasi HCl 5%) dengan nilai 7,33% dan perlakuan T3 (lama 
perendaman 36 jam) dengan nilai 8,90%. Sementara kadar abu tertinggi diperoleh pada 
perlakuan H1 (Konsentrasi asam 1%) dengan nilai 15,76% dan T1 (lama perendaman 12 
jam) dengan nilai 14,00%. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa semakin tinggi 
tingkat konsetrasi HCl dan waktu perendaman maka semakin kecil juga kadar abu yang 
diperoleh, sebaliknya semakin rendah konsentrasi HCl dan waktu perendamannya maka 
semakin tinggi kadar abu yang diperoleh. Hal ini dikarenakan saat pengasaman terjadi 
proses demineralisasi yang mengurangi jumlah dari mineral yang ada pada tulang, 
sehingga semakin tinggi konsentrasi asam dan lama waktu yang di lakukan akan semakin 
mengecilkan persentase dari kadar abu gelatin, waktu yang lama memberikan kesempatan 
HCl untuk mengoptimalkan fungsi nya sehingga meningkatkan persentase demineralisasi 
pada tulang ikan tongkol pada saat dilakukan perendaman 
 Menurut Apriyantono (1989). Umumnya mineral yang terdapat dalam gelatin yang 
diekstraksi dari tulang terdiri dari kalsium, natrium, klor, fosfor, magnesium, dan 
belerang. Kalsium merupakan mineral yang jumlahnya paling banyak sehingga 
menyebabkan larutan gelatinnya berwana kuning keruh (Jones, 1977). 
 
Kadar Protein 

Hasil analisa kadar protein menunjukkan bahwa terjadi interaksi nyata antara 
perlakuan konsentrasi HCl dan perlakuan perbedaan waktu perendaman. Sedangkan 
kombinasi perlakuan perbedaan konsentrasi HCl dan perbedaan waktu perendaman tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air gelatin. Hasil rerata kadar protein 
gelatin tulang ikan tongkol dapat dilihat pada Tabel 4 berikut 

Tabel 4. Rerata persentase kadar protein (%) gelatin tulang ikan tongkol oleh 
perlakuan konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman 

 Perlakuan Kadar Protein (%)  Notasi 
H1 HCl 1% 2,69 a 
H2 HCl 3% 2,92 ab 
H3 HCl 5% 3,01 b 
T1 12 jam 2,78 a 
T2 24 jam 2,89 b 
T3 36 jam 2,95 b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda 
nyata pada uji Duncan α=5% 



Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada 
perlakuan H3 (Konsentrasi HCl 5%) dengan nilai 3,01% dan perlakuan T3 (lama 
perendaman 36 jam) dengan nilai 2,95%, sementara kadar protein terendah diperoleh oleh 
perlakuan H1 (Konsentrasi HCl 1%) dengan nilai 2,69% dan T1 (lama perendaman 12 
jam) 2,78%. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi HCl maka kandungan 
non kolagen akan terhidrolisis oleh HCl sebagai asam kuat dan ikut terbawa oleh asam 
tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan DeMan (1989), bahwa protein di dalam gelatin 
termasuk protein sederhana dalam kelompok skleroprotein dan mempunyai kadar protein 
yang tinggi, karena gelatin diperoleh dari hidrolisis atau penguraian kolagen dengan 
panas.  

 
Tingkat Keasaman (pH) 

 Hasil analisa pH menunjukkan bahwa terjadi interaksi nyata antara perlakuan 
konsentrasi HCl dan perbedaan waktu perendaman (Lampiran 5). Sedangkan kombinasi 
antara perlakuan perbedaan konsentrasi HCl dan waktu perendaman tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap tingkat keasaman gelatin. Rerata nilai analisa tingkat 
keasaman gelatin tulang ikan tongkol dapat dilihat pada Tabel 5 berikut 

Tabel 5. Rerata persentase tingkat keasaman  (%) gelatin tulang ikan tongkol 
oleh perlakuan konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman 

 Perlakuan pH (%) Notasi 
H3 5% 3,40 a 
H2 3% 3,58 ab 
H1 1% 3,75 b 
T3 36 jam 3,45 a 
T2 24 jam 3,54 ab 
T1 12 jam 3,74 b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda 
nyata pada uji Duncan α=5% 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa pH tertinggi terdapat pada perlakuan H3 
(konsentrasi HCl 5%) dengan nilai 3,40 dan perlakuan T3 (lama perendaman 36 jam) 3,45 
sementara nilai pH tertinggi diperoleh oleh perlakuan H1 (Konsentrasi HCl 1%) dengan 
nilai 3,75% dan perlakuan T1 (lama perendaman 12 jam) dengan nilai 3,74%. Semakin 
tinggi konsentrasi HCl menyebabkan nilai pH semakin rendah ini disebabkan semakin 
tinggi konsentrasi HCl maka sifatnya akan semakin asam  dan menyebabkan sifat dari 
gelatin tulang ikan tongkol pun menjadi asam, semakin lama waktu perendaman asam 
juga membuat sifat gelatin menjadi lebih asam karena memberikan HCl waktu 
pengasaman yang lebih lama sehingga menyebabkan sifat dari gelatin menjadi lebih asam 
dan ber pH rendah. Hal ini sependapat dengan Peraginangin (2005), yaitu rendahnya nilai 
pH ini disebabkan karena penggunaan asam kuat HCl sebagai bahan dari pembuatan 
gelatin. 
 

Viskositas  

Hasil analisa viskositas menunjukan bahwa terjadi interaksi yang nyata antara 
perlakuan konsentrasi HCl dan waktu perendaman pada gelatin tulang ikan tongkol. Nilai 
rerata hasil analisa viskositas gelatin tulang ikan tongkol dapat dilihat pada Tabel 6. 



 
Tabel 6. Rerata persentase viskositas (cps) gelatin tulang ikan tongkol oleh 

perlakuan konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman 

Perlakuan Proporsi Viskositas (cps) Tingkat keasaman : Waktu Perendaman 
H1T1 HCl 1 % : 12 Jam 3,000 b 
H1T2 HCl 1 % : 24 Jam 3,000 b 
H1T3 HCl 1 % : 36 Jam 2,000 a 
H2T1 HCl 3 % : 12 Jam 3,333 c 
H2T2 HCl 3 % : 24 Jam 4,000 d 
H2T3 HCl 3 % : 36 Jam 2,000 a 
H3T1 HCl 5 % : 12 Jam 4,000 d 
H3T2 HCl 5 % : 24 Jam 3,000 b 
H3T3 HCl 5 % : 36 Jam 2,000 a 
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α=5% 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa viskositas tertinggi terdapat pada 
perlakuan H1T3 (HCl 1% : 36 jam), H2T3 (HCl 3% : 36 jam), dan H3T3 ( HCl 5% : 36 
jam) dengan nilai 2,000 cps. Rata-rata nilai viskositas yang diperoleh dari penelitian ini 
berkisar antara 2,000 – 4,000 cps yang berarti sudah memenuhi standart yaitu 2,0 – 7,5 
cps (Tourtellote). Semakin tinggi konsentrasi HCl menyebabkan nilai viskositas semakin 
rendah hal ini disebabkan karena HCl membuat asam amino menjadi lebih pendek dan 
kandungan mineralnya hilang. Semakin lama waktu perendaman juga menyebabkan 
penurunan pada viskositas karena memberikan waktu pada HCl melakukan pengasaman 
pada tulang dan menrunkan pH yang menyebabkan penurunan nilai viskositas. Semakin 
rendah pH dari gelatin tulang ikan tongkol yang terjadi karena lamanya perendaman dan 
tinggi konsentras HCl pada saat perendaman akan membuat nilai viskositasnya semakin 
rendah hal ini didukung oleh Azwar (2008), Terjadinya penurunan pH dari gelatin 
menyebabkan rantai asam amino menjadi lebih pendek sehingga viskositas dari gelatin 
rendah. Menurut Lestari (2005), keberadaan mineral yang tergolong jenis abu dalam 
jumlah yang terlalu banyak mempengaruhi karakteristik gel gelatin, seperti kekuatan gel, 
titik leleh, dan viskositas, terutama bila mineral-mineral tersebut berasosiasi dengan 
gugus reaktif dari molekul gelatin, seperti gugus OH, COOH, dan NH2. 
 
Kekuatan Gel 

Hasil analisa kekuatan gel menunjukan bahwa terjadi interaksi yang nyata antara 
perbedaan konsentrasi HCl dan waktu perendaman pada gelatin tulang ikan tongkol. 
Rerata hasil analisa kekuatan gel pada gelatin tulang ikan tongkol dapat dilihat pada Tabel 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 7. Rerata persentase kekuatan gel (Bloom) gelatin tulang ikan tongkol oleh 
perlakuan konsentrasi HCl yang digunakan dan waktu perendaman 

Perlakuan Proporsi Kekuatan Gel (Bloom) Tingkat keasaman : Waktu Perendaman 
H1T1 HCl 1 % : 12 Jam 30,000 a 
H1T2 HCl 1 % : 24 Jam 36,667 a 
H1T3 HCl 1 % : 36 Jam 56,667 b 
H2T1 HCl 3 % : 12 Jam 40,000 a 
H2T2 HCl 3 % : 24 Jam 63,333 b 
H2T3 HCl 3 % : 36 Jam 206,667 d 
H3T1 HCl 5 % : 12 Jam 66,667 b 
H3T2 HCl 5 % : 24 Jam 106,667 c 
H3T3 HCl 5 % : 36 Jam 300,000 e 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan tidak berbeda 
nyata pada uji Duncan α=5% 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa kekuatan gel tertinggi terdapat pada 
perlakuan H3T3 (Konsentrasi HCl 5%: 36 Jam) dengan nilai 300,000 bloom, dan 
terendah diperoleh oleh H1T1 (Konsentrasi HCl 1% : 12 Jam) dengan nilai 30,000 bloom. 
Kekuatan gel berhubungan dengan panjang rantai asam aminonya. Pembentukan gel 
gelatin dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pH, viskositas, dan konsentrasi. 
Semakin tinggi konsentrasi HCl menyebabkan nilai kekuatan gel cenderung lebih tinggi, 
hal ini disebabkan karena tingginya asam membuat nilai pH rendah sehingga nilai 
kekuatan gel semakin tinggi.  
 Pembentukan gel dipengaruhi oleh pH, adanya elektrolit dan non elektrolit juga 
dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu asam, alkali, dan panas akan berpengaruh pada 
kekuatan gel karena dapat merusak struktur gelatin sehingga gel tidak akan terbentuk 
(Glicksmann, 1969). 
 

Uji Mikro Struktur dengan Metode Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 Uji mikro struktur gelatin tulang ikan tongkol dengan metode Scanning Electron 

Magnetic (SEM) dilakukan pada 2 sampel yaitu sampel dengan perlakuan dengan ranking 
1 dan ranking 9 (perlakuan terbaik dan terjelek). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 
struktur gelatin terbaik dan terjelek berdasarkan hasil analisa. Hasil analisa mikro struktur 
gelatin tulang ikan tongkol dengan metode Scanning Electron Magnetic (SEM) pada 
sampel H3T3 (Asam khlorida 5% dan waktu perendaman 36 jam) dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

                                  
(a)              (b) 

Gambar 1. (a) Foto SEM (Scanning Electron Microssopy) H3T3 pada pembesaran 
5000 mikron, (b) Foto SEM (Scanning Electron Microssopy) H3T3 
pada pembesaran 2000 mikron 

 



Sedangkan hasil analisa Scanning Electrone Magnetic pada sampel H1T1 (Asam 
khlorida 1% dan waktu perendaman 12 jam) dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
               

 

 

 

 
 (a)             (b) 

Gambar 2. (a) Foto SEM (Scanning Electron Microssopy) H1T1 pada pembesaran 
3000 mikron, (b) Foto SEM (Scanning Electron Microssopy) H1T1 
pada pembesaran 180 mikron 

 

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 dapat diperoleh data sampel H3T3 lebih solid 
atau padat dibandingkan dengan sampel H1T1 yang terlihat kurang padat dan cenderung 
mudah patah. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi HCl dan waktu 
perendaman maka akan semakin baik kualitas gelatinya. Tingginya konsentrasi HCl 
membuat tulang lebih mudah lunak menjadi ossein dan memaksimalkan kollagen yang 
didapatkan pada proses ekstraksinya sehingga jumlah gelatin yang didapatkan lebih 
banyak dan membuat gelatin lebih padat. 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 
1. Terjadi interaksi yang nyata antara perlakuan konsentrasi HCl dan perlakuan waktu 

perendaman terhadap rendemen, viskositas, dan kekuatan gel. 
2. Perlakuan waktu perendaman berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar 

protein, pH, rendemen, viskositas, dan kekuatan gel. 
3. Perlakuan konsentrasi asam HCl berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar abu, 

kadar protein, pH, rendemen, viskositas, dan kekuatan gel. 
4. Perlakuan terbaik di peroleh pada perlakuan H3T3 (Konsentrasi asam 5% dan waktu 

36 jam) dengan rendemen 10,58%, kadar air 5,81%, kadar abu 4,33%, kadar protein 
3,04%, viskositas 2, kekuatan gel 300, dan pH 3,35. 

Saran 

 Saran yang dapat dilanjutkan dari penelitian ini adalah: 
1. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi 

HCl pada pembuatan gelatin dari tulang ikan tongkol. 
2. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh lama waktu perendaman 

pada pembuatan gelatin tulang ikan tongkol. 
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