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II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Gelatin 

Gelatin merupakan suatu senyawa protein yang diesktraksi dari hewan, 

dapat diperoleh dari jaringan kolagen hewan yang terdapat pada kulit, tulang dan 

jaringan ikat. Gelatin yang adaa di pasaran umumnya diproduksi dari kulit dan 

tulang sapi atau babi. Gelatin banyak digunakan dalam industri farmasi, kosmetika, 

fotografi, dan makanan. Penggunaan gelatin dalam produk murni bersifat sebagai 

penjernih. (Saiful, 2005). 

Gelatin merupakan protein sederhana hasil hidrosil kolagen (komponen 

tulang dan kulit, terutama pada jaringan penghubungnya) yang diperoleh dengan 

cara hidrolisis asam. Istilah gelatin mulai popular kira-kira 1700 dan berasal dari 

kata “gelatus” yang berarti kuat, kokoh, atau dibuat beku secara fisik gelatin 

membeku atu dibuat beku. Secara fisik gelatin berbentuk padat, kering, tidak 

berasa, dan transparan. Walaupun istilah gelatin kadang-kadang digunakan 

mengacu pada pembentukan gel lain, ini secara tepat hanya digunakan untuk bahan-

bahan protein yang diperoleh dari kolagen (Imerson, 1992). 

Tabel 1. Kandungan Asam Amino dalam Gelatin  

Jenis asam amino Jumlah (%) 

Glisin 26,4 – 30,5 

Plrolin 14,0 – 18,0 

Hidoksiprolin 13,3 – 14,5  

Asam glutamat 11,1 – 11,7  

Alanin  8,6 – 11,3  

Sumber : Chaplin, 2005 

Gelatin adalah derivat protein dari serat kolagen yang ada pada kulit, tulang, 

dan tulang rawan. Susunan asam aminonya hampir mirip dengan kolagen, dimana 

glisin sebagai asam amino utama dan merupakan 2/3 dari seluruh asam amino yang 

menysunnya, 1/3 asam amino yang tersisa diisi oleh prolin dan hidroksiprolin. Berat 
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molekul gelatin sekitar 90.000 sedangkan rata-rata berat molekul gelatin komersial 

berkisar antara 20.000 – 70.000. Tidak terdapatnya triptofan pada gelatin 

menyebabkan gelatin tidak dapat digolongkan sebagai protein lengkap. Gelatin ikan 

dikategorikan sebagai gelatin tipe A. Secara ekonomis, proses asam lebih disukai 

deibandingkan proses basa. Hal ini karena perendaman yang dilakukan dalam 

proses asam lebih singkat dibandingkan proses basa.(Chaplin, 2005 ; Wiyono, 2001 

; Grobben et al, 2004). 

Sifat secara umum dan kandungan unsur-unsur mineral dalam gelatindapat 

digunakan untuk menilai mutu gelatin dan standar miti gelatin menurut SNI 

(Standar Nasional Indonesia) dapat dilihat pada Tabel 2 (SNI, 1995). 

Tabel 2. Standar Mutu Gelatin SNI 

Sifat Tipe A Tipe B 

Kekuatan Gel (Bloom) 50-300 50-300 

pH 3,8-5,5 4,7-5,4 

Titik Isoelektrik 7-9 4,7-5,4 

Viskositas (cps) 1,5-7,5 2,0-7,5 

Kadar Abu (%) 0,3-2 0,5-2 

Warna Tidak bewarna sampai 

kekuniangan 

Tidak bewarna 

sampai kekuningan 

Logam berat Maksimum 50 mg/kg Maksimum 50 

mg/kg 

Sumber : SNI, 1995 

2.2  Kolagen 

Molekul dasar pembentuk kolagen disebut topokolagen yang mempunyai 

struktur batang dengan BM 300.000, dimana di dalamnya terdapat tiga rantai 

polipeptida yang sama panjang, bersama-sama membentuk struktur heliks. 

Tropokolagen akan terdenaturasi oleh pemanasan atau perlakuan zat seperti asam, 

basa, urea, dan potassium permanganat. Selain itu, serabut kolagen dapat 

mengalami penyusutan jika dipanaskan di atas suhu penyusutan (Ts). Suhu 

penyusutan (Ts) kolagen ikan adalah 45 derajat celcius. Jika kolagen dipanaskan 
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pada T>Ts (misalnya 65 – 70 derajat celcius), serabut triple heliks yang dipecah 

menjadi lebih panjang. Pemecahan struktur tersebut menjadi lilitan acak yang larut 

dalam air inilah yang disebut gelatin. Kolagen dari ikan lebih mudah hancur 

daripada hewan lain, dimana kedua jenis kolagen ini akan hancur oleh proses 

pemanasan dan aktivitas enzim (Wong, 1989). 

Kolagen merupakan komponen struktual utama dar jaringan ikat putih 

(white connective tissue) yang meliputi hampir 30% dari total protein pada jaringan 

dan organ tubuh vertebrata dan invertebrata. Pada mamalia, kolagen terdapat di 

kulit, tendon, tulang rawan dan jaringan ikat. Demikian juga pada burung dan ikan, 

sedangkan pada avertebrata kolagen terdapat pada dinding sel .Molekul kolagen 

tersusun dari kira-kira dua puluh asam amino yang memiliki bentuk agak berbeda 

bergantung pada sumber bahan bakunya. Asam amino glisin, prolin, dan 

hidroksiprolin merupakan asam amino utama kolagen (Chaplin, 2005 ; Bailey, 

1989). 

2.3 Ikan Tongkol 

Ikan tongkol merupakan jenis ikan pelagis besar dan perenang cepat yang 

hidup bergerombol. Ikan ini mempunyai daerah penyebaran yang luas, umumnya 

mendiami perairan pantai dan oseanik. Ikan tongkol juga salah satu sumberdaya 

hayati laut yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, yang artinya ikan ini 

menjadi salah satu hasil perikanan yang menjadi target tangkapan nelayan. 

Permintaan terhadap tulang ikan tongkol yang terus meningkat menyebabkan 

meningkatnya penangkapan secara terus menerus tanpa memikirkan keberlanjutan 

stok sumberdaya ikan tersebut di perairan yang berpotensi cukup tinggi serta 

memiliki nilai ekonomis tinggi. Ikan tongkol memiliki kandungan protein yang 
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tinggi dan juga sangat kaya akan kandungan asam lemak omega-3 (Blackburn, 1965 

dalam Nurhayati, 2001 ; Sanger, 2010 ; Fayetri, 2013). 

Ikan tongkol (Euthynnus affinis), merupakan spesies dari kelas ikan 

Scromboidae seperti ikan tuna pada umumnya dan merupakan salah satu komoditas 

perikanan laut Indonesia yang utama. Ekspor ikan tongkol ke negara-negara tujuan 

ekspor utama dari tahun 2003 hingga 2007 mengalami peningkatan rata-rata 

sebesar 3,8 persen per tahun. Ikan tongkol merupakan spesies yang sangat baik 

untuk di kaji baik dari segi komposisi nutrisi maupun dari segi ekonominya. Ikan 

tongkol mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi terutama protein yaitu antara 

22,6-26,2g /100g daging, lemak antara 0,2-2,7g /100g daging, dan beberapa mineral 

(kalsium, fosfor, besi, sodium), vitamin A (retinol), dan vitamin B (thamin, 

riboflavin dan niasin). Ikan tongkol (Euthynnus affinis) dalam perdangan 

internasional dikenal dengan nama kawakawa termasuk dalam famili Scombridae. 

Ikan ini merupakan pelagi, membentuk gerombolan, perenang cepat dan pemakan 

daging (carnivore). Menurut statistik perikanan tangkap, terdapat 3 jenis tongkol, 

yaitu tongkol krai (Frigate tuna), Tongkol komo (kawa-kawa, Eastern little tuna), 

dan tongkol abu (longtail tuna) (Direktorat Jenderal Perinakan Tangkap, 2008 ; 

Departemen of Health dalam Maghfiroh, 2000 ; Ditjen Perikanan Tangkap, 2011). 

2.4  Bahan Pembuat Gelatin 

Pada tahap ini perendaman dapat dilakukan dengan larutan asam organink 

seperti asam asetat, sitrat, fumarat, askorbat, malat suksinat, tartarat dan asam 

lainnya yang aman dan aromanya tidak menusuk hidung. Sedangkan asam 

anorganik yang biasa digunakan adalah asam khlorida, fosfat, dan sulfat. Jenis 
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pelarut alkali yang umum digunakan adalah sodium karbonarat, sodium hidroksida, 

potassium karbonarat dan potassium hidroksida (Clarizka, 2012). 

2.4.1  Asam Khlorida 

Asam khlorida pernah menjadi zat yang sangat penting dan sering 

digunakan dalam awal sejarah. Asam ini ditemukan oleh alkimiawan Persia 

bernama Abu Musa Jabir bin Hayyan sekitar tahun 800. Senyawa ini digunakan 

sepanjang abad pertengahan oleh alkimiawan dalam mencari batu filsuf, dan 

kemudia digunakan juga oleh ilmuwan  Eropa termasuk Glauber, Priestley, dan 

Davy dalam rangka membangun pengetahuan modern (Achmadi, 1983). 

Menurut Greenwood (1997), sifat-sifat kimia HCl antara lain bersifat volatil 

(mudah menguap), merupakan asam kuat, dapat berasap di udara karena mudah 

mengembun bersama uap air, dapat menetralisasi basa membentuk garam, mudah 

teroksidasi oleh oksidator kuat, larut dalam air, bereaksi dengan air yang merupakan 

reaksi eksoterm, pada konsentrasi tinggi sangat korosif dan mudah melarutkan zat 

organik, HCl dapat bereaksi dengan basa membentuk garam khlorida, dan 

merupakan hasil elektrolisis dari natrium khlorida. 

Asam khlorida pertama kali ditemukan sekitar tahun 800 sesudah masehi 

oleh ahli kimia Jabir Bin Hayyan (Geber) dengan mencampur natirum khlorida 

dengan asam sulfat. Jabir menemukan banyak senyawa-senyawa kimia penting 

lainnya, dan mencatat penemuannya ke dalam lebih dari dua puluh buku. Penemuan 

Jabir atas air raja yang dapat melarutkan emas mengandung asam khlorida dan asam 

nitrat. (Achmadi, 1983). 
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Tabel 3. Sifat-sifat Fisika HCl  

Kriteria  Standart  

Bau  Berbau tajam 

Berat molekul 36,5 gr/mol 

Densitas 1,19 gr/ml 

Konsentrasi dalam pasar 37% 

Titik didih   50,5 Celcius (1 atm) 

Titik lebur -25 Celcius (1 atm) 

Tekanan uap 16kPa (20 Celcius) 

Warna Cairan Bening 

Sumber : (ScienceLab, 2014) 

2.5  Proses Pembuatan Gelatin 

Cara pembuatan gelatin secara umum adalah kulit atau tulang hewan yang 

kaya akan kolagen direndam dalam asam atau basa, kemudian di ekstraksi dengan 

panas secara bertingkat, yaitu dilakukan pada evaporator atau tangki biasa pada 

suhu 60,70,80,90, dan 100 derajat Celcius untuk menghasilkan mutu gelatin yang 

berbeda-beda. Hasil ektrak yang mengandung gelatin dibersihkan dari kotoran 

halus dan mineral dengan cara penyaringan, sentrifugasi, demineralisasi dengan ion 

exchanger. Filtrat disterilisasi UHT, dikeringkan, digiling dan terakhir dikemas dan 

siap dipasarkan. Proses lain yaitu filtrat hidrolisa lebih lanjut dengan enzim 

protease, sehingga dihasilkan peptida atau sampai ke tingkat asam amino yang 

disebut gelita sol. Ada dua jenis gelatin yaitu gelatin tipe A dan tipe B. Gelatin tipe 

A adalah gelatin yang umumnya dibuat dari kulit hewan muda (terutama kulit babi), 

sehingga proses pelunakannya dapat dilakukan dengan cepat yaitu dengan sistem 

perendaman dalam larutan asam (A=acid). Gelatin tipe B adalah gelatin yang diolah 

dari bahan baku yang keras seperti dari kulit hewan yang tua atau tulang, sehingga 

proses perendamannya perlu lama dan larutan yang diguankan yaitu larutan basa 

(B=base). Di kalangan masyarakat keliru menerjemahkan singkatan tersebut. 

Konsumen sering menganggap B adalah singkatan dari beef (sapi), sehingga gelatin 
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B dianggap sapi, padahal belum tentu, bisa saja dari tulang babi atau lainnya 

(Hastuti, 2007). 

 Cara alkali dilakukan untuk menghasilkan gelatin tipe B (Base), yaitu bahan 

dasarnya dari kulit tua (Keras dan liat) maupun tulang. Mula-mula bahan 

diperlakukan dengan proses pendahuluan yaitu direndam beberapa minggu atau 

bulan dalam kalsium hidroksida, maka dengan ini ikatan jaringan kolagen akan 

mengembang dan terpisah atau terurai. Setelah itu bahan dinetralkan dengan asam 

sampai bebas dari alkali, dicuci untuk menghilangkan garam yang terbentuk. 

Setelah itu dilakukan proses ekstraksi dan proses lainnya. Cara kedua yaitu dengan 

cara pengasaman, yaitu untuk menghasilkan gelatin tipe A (Acid). Tipe A ini 

umumnya diperoleh dari kulit babi, tapi ada juga beberapa pabrik menggunakan 

bahan dasar tulang. Kulit dari babi muda tidak memerlukan penangan alkalis yang 

intensif karena jaringan ikatnya belum kuat terikat. Untuk itu disini cukup direndam 

dalam asam lemah selama sehari, dinetralkan, dan setelah itu dicuci berulang kali 

sampai asam dan garamnya hilang (Fauzil, 2008). 

Pada prinsipnya proses produksi gelatin dapat dibagi menjadi dua macam, 

yaitu proses asam dan proses basa. Perbedaan keduanya terdapat pada proses 

perendamannya, tipe produk akhirnya ada dua, yaitu tipe A dan tipe B. Proses 

produksi utama gelatin dibagi menjaci tiga tahap, pertama persiapan bahan baku 

antara lain menghilangan komponen non kolagen dari bahan baku dengan atau 

tanpa pengurangan ikatan antara komponen kolagen, kedua konversi kolagen 

menjadi gelatin, dan ketiga adalah pemurnian serta perolehan gelatin dalam bentuk 

kering (Saiful, 2005). 
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Menurut Hinterwaldner (1997), proses produksi utama gelatin dibagi dalam 

tiga tahap : 1) tahap persiapan bahan baku antara lain penghilangan komponen non 

kolagen dari bahan baku, 2) tahap konversi kolagen menjadi gelatin, dan 3) tahap 

pemurnian gelatin dengan penyaringan dan pengeringan. Pada prinsipnya proses 

pembuatan gelatin dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu proses asam dan proses 

basa. Perbedaan kedua proses ini terletak pada proses perendamannya. Berdasarkan 

kekuatan ikatan kovalen silang protein dan jenis bahan di ekstrak, maka penerapan 

jenis asam maupun basa organik dan metode ekstraksi lainnya seperti lama 

hidrolisis, pH dan suhu akan berbeda-beda (Glisenan, 2000). 

 Pada tahap persiapan dilakukan pencucian pada kulit dan tulang. Kulit atau 

tulang dibersihkan dari sisa-sisa daging, sisik, dan lapisan luar yang mengandung 

deposit-deposit lemak yang tingi. Untuk memudahkan pembersihan maka 

sebelumnya dilakukan pemanasan pada air mendidih selama 1 – 2 menit. Proses 

penghilangan lemak dari jaringan tulang yang biasa disebut degreasing, dilakukan 

pada suhu antara titik cair lemak dan kelarutan lemak yang optimum. Selanjutnya 

pada kulit dan ossein dilakukan pengembungan (swelling) yang bertujuan untuk 

menghilangkan kotoran-kotoran dan mengkonversi kolagen menjadi gelatin. Pada 

tulang, sebelum dilakukan pengembungan terlebih dahulu dilakukan proses 

demineralisasi yang bertujuan untuk menghilangkan garam kalsium dan garam 

lainnya dalam tulang, sehingga diperoleh tulang yang sudah lumer disebut ossein 

(Utama, 1997 ; Pelu, 1998 ; Ward dan Courts, 1977 ; Surono, 1994). 


