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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kulit 

Kulit mentah basah adalah kulit hewan yang diperoleh dari hasil 

pemotongan, dimana kulit tersebut telah dipisahkan dari seluruh bagian 

dagingnya, baik yang segar maupun yang digarami. 

Kulit segar menurut Pancapalaga (1997), adalah kulit baru dilepas atau 

dikuliti dari tubuh hewan ternak dan dibedakan menjadi dua kelompok hewan 

besar seperti sapi, kerbau, kuda dan lain – lain atau disebut hides. Kelompok dari 

hewan seperti kambing, domba, dan kelinci disebut skin. Kulit merupakan bagian 

tubuh yang paling luar dan merupakan salah satu organ penting untuk melindungi 

tubuh ternak dari pengaruh luar. Sedangakan menurut O’ Flaherty et al .., (1987) 

kulit hewan merupakan gabungan dari protein, beberapa karbohitdrat, garam – 

garam anorganik air. 

Kulit bulu memerlukan perhatian yang lebih daripada kulit lain karena 

kerusakan sedikit saja dapat menyebabkan lepasnya bulu dan menjadi botak. 

Pisau pengulitan harus berbentuk bundar dan ujungnya harus tumpul. Pengulitan 

harus segera dilakukan, sebaiknya sewaktu hewan masih hangat. Pemompaan 

ialah cara yang paling baik karena cara ini menimbulkan kerusakan yang terkecil 

terhadap bulu (Judoamijojo,1981). 

Periode perandaman bagi kulit bulu yang dikeringkan udara, lebih lama 

daripada kulit yang digarami kering atau basah. Maka dapat ditambahkan garam 

3-5% didalam airnya untuk mempercepat periode perendaman. Kulit yang besar 

dapat diinjak injak dengan kaki, diangkat dan digerut daging dengan pisau kulit 

tumpul. Untuk kulit bulu kecil, larutan garam hanya diberikan pada muka daging 

saja untuk menghindari kerusakan bulu. 

Menurut Thorsense yang dikutip Mustakim dkk (2007), menyatakan 

bahwa pengasaman dimaksudkan sebagai perlakuan untuk mencapai pH asam 

yaitu sekitar 2% atau lebih rendah lagi. 
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2.2 Kolagen 

Kolagen merupakan komponen struktural utama dari jaringan ikat putih 

(white connetive tissue) yang meliputi hampir 30 persen 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. Asam-asam 

amino aromatik dan sulfur terdapat dalam jumlah yang sedikit. Hidroksiprolin 

merupakan salah satu asam amino pembatas dalam berbagai protein (Chaplin, 

2005). 

Molekul dasar pembentuk kolagen disebut tropokolagen yang mempunyai 

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

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

tiga rantai polipeptida dalam unit tropokolagen membentuk struktur heliks 

tersendiri, menahan bersama-sama dengan ikatan hidrogen antara group NH dari 

residu glisin pada rantai yang satu demean group CO pada rantai lainnya. Cincin 

pirolidin, prolin, dan hidroksiprolin membantu pembentukan rantai polipeptida 

dan memperkuat triple heliks (Wong, 1989). 

Tropokolagen akan terdenaturasi oleh pemanasan atau perlakuan dengan 

zat seperti asam, basa, urea, dan potassium permanganat. Selain itu, serabut 

kolagen dapat mengalami penyusutan jika dipanaskan diatas suhu penyusutannya 

(Ts). Suhu penyusutan (Ts) kolagen ikan adalah 45°C.Jika kolagen dipanaskan 

pada T>Ts (misalnya 65 – 70°C), serabut triple heliks yang dipecah menjadi lebih 

panjang. Pemecahan struktur tersebut menjadi lilitan acak yang larut dalam air 

inilah yang disebut gelatin. 

 

2.3 Gelatin 

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 
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amino yang menyusunnya, 1/3 asam amino yang tersisa diisi oleh prolin dan 

hidroksiprolin (Chaplin, 2005). Struktur kimia gelatin dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

 

Gambar 2.1. Struktur Kimia Gelatin (Poppe 1992) 

 

Berat molekul gelatin rata-rata berkisar antara 15.000 – 250.000. Menurut 

Chaplin (2005), berat molekul gelatin sekitar 90.000 sedangkan rata-rata berat 

molekul gelatin komersial berkisar antara 20.000 – 70.000 Gelatin terbagi menjadi 

dua tipe berdasarkan perbedaan proses pengolahannya, yaitu tipe A dan tipe B. 

Dalam pembuatan gelatin tipe A, bahan baku diberi perlakuan perendaman dalam 

larutan asam sehingga proses ini dikenal dengan sebutan proses asam. Sedangkan 

dalam pembuatan gelatin tipe B, perlakuan yang diaplikasikan adalah perlakuan 

basa. Proses ini disebut proses alkali (Utama, 1997). 

Bahan baku yang biasanya digunakan pada proses asam adalah tulang dan 

kulit babi, sedangkan bahan baku yang biasa digunakan pada proses basa adalah 

tulang dan kulit jangat sapi. Menurut Wiyono (2001), gelatin ikan dikatagorikan 

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

proses basa. Hal ini karena perendaman yang dilakukan dalam proses asam relatif 

lebih singkat dibandingkan proses basa. 

Proses perubahan kolagen menjadi gelatin melibatkan tiga perubahan 

berikut: 

1. Pemutusan sejumlah ikatan peptida untuk memperpendek rantai 

2. Pemutusan atau pengacauan sejumlah ikatan camping antar rantai 

3. Perubahan konfigurasi rantai 
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Gelatin larut dalam air, asam asetat dan pelarut alkohol seperti gliserol, 

propilen glycol, sorbitol dan manitol, tetapi tidak larut dalam alkohol, aseton, 

karbon tetraklorida, benzen, petroleum eter dan pelarut organic lainnya. Menurut 

Norland (1997), gelatin mudah larut pada suhu 71,1°C dan cenderung membentuk 

gel pada suhu 48,9°C.  

Gelatin memiliki sifat dapat berubah secara reversible dari bentuk sol ke 

gel, membengkak atau mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film, 

mempengaruhi viskositas suatu bahan, dan dapat melindungi sistem koloid. 

Menurut Utama (1997), sifat-sifat seperti itulah yang membuat gelatin lebih 

disukai dibandingkan bahan-bahan semisal dengannya seperti gum xantan, 

keragenan dan pektin. 

Menurut Makfoeld, D, dkk (2002) gelatin adalah protein yang larut dalam 

air. Berasal dari pemecahan kalogen (protein yang tersusun dari beberapa 

polipeptida penyusun utama pengikat dan matrik ulang, dalam pemesanan stuktur 

trihelik yang terdiri dari glisin, protein, prlolin, hidxroksin, akan rusak) dengan 

perlakuan asam air mendidh. Pada saat pendinginan akan berbentuk gel yang 

sangup mengabsorsi air sebanyak 5- 10 bonot bahannya.  

Berdasarkan sifat bahan dasarnya pembuatan gelatin dapat dikategorikan 

dalam 2 prinsip dasar yaitu cara alkali dan asam. 

1. 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/bulan dalam kalsium hidroksida, maka dengan ini ikatan jaringan 

kolagen akan mengembang dan terpisah atau terurai. Setelah itu bahan 

dinetralkan dengan asam sampai bebas alkali, dicuci untuk menghilangkan 

garam yang terbentuk. Setelah itu dilakukan proses ekstrasi dan proses 

lainnya. 

2. 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 yang menggunakan bahan dasar tulang. Kulit dari babi muda 

tidak memerlukan penanganan alkalis yang intensif karena jaringan ikatnya 

belum kuat terikat. Untuk itu disini cukup direndam dalam asam lemah 
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(encer) (HCl) selama sehari, dinetralkan, dan setelah itu dicuci berulang kali 

sampai asam dan garamnya hilang.  

Penggunaan gelatin sangatlah luas dikarenakan gelatin bersifat serba bisa, 

yaitu bisa berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi (emulsifier), pengikat, 

pengendap, pemerkaya gizi, sifatnya juga luwes yaitu dapat membentuk lapisan 

tipis yang elastis, membentuk film yang transparan dan kuat, kemudian sifat 

penting lainnya yaitu daya cernanya yang tinggi. 

Gelatin proses pembuatannya 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 yang diekstrak, maka penerapan jenis asam maupun basa organik dan 

metode ekstraksi lainnya seperti lama hidrolisis, pH dan suhu akan berbeda-beda. 

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 demean 

penyaringan dan pengeringan. 

Proses 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 tinggi. Untuk memudahkan pembersihan 

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

Proses penghilangan lemak dari jaringan tulang yang biasa disebut degresing, 

dilakukan pada suhu antara titik cair lemak dan suhu koagulasi albumin tulang 

yaitu antara 32 – 80°C sehingga dihasilkan kelarutan lemak yang optimum. 

Asam yang biasa digunakan dalam proses demineralisasi adalah asam 

klorida dengan konsentrasi 4 – 7 persen. Selanjutnya pada kulit dan ossein 

dilakukan tahap pengembungan (swelling) yang bertujuan untuk menghilangkan 

kotoran-kotoran dan mengkonversi kolagen menjadi gelatin (Surono, et al., 1994). 

Perendaman dapat dilakukan dengan larutan asam organik seperti asam asetat, 

sitrat, fumarat, askorbat, malat, suksinat, tartarat dan asam lainnya yang aman dan 

tidak menusuk hidung. Sedangkan asam anorganik yang biasa digunakan adalah 

asam hidroklorat, fosfat, dan sulfat. Jenis pelarut alkali yang umum digunakan 
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adalah sodium karbonat, sodium hidroksida, potassium karbonat dan potassium 

hidroksida (Choi and Regestein, 2000). 

Asam mampu mengubah serat kolagen triple heliks menjadi rantai tunggal, 

sedangkan larutan perendam basa hanya mampu menghasilkan rantai ganda. Hal 

ini menyebabkan pada waktu yang sama jumlah kolagen yang dihidrolisis oleh 

larutan asam lebih banyak daripada larutan basa. Karena itu perendaman dalam 

larutan basa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghidrolisis kolagen. 

Menurut Utama (1997), tahapan ini harus dilakukan dengan tepat (waktu 

dan konsentrasinya) jika tidak tepat akan terjadi kelarutan kolagen dalam pelarut 

yang menyebabkan penurunan rendemen gelatin yang dihasilkan. 

Hasil penelitian Surono et al. (1994) dalam pembuatan gelatin dari kulit ikan 

cucut menunjukkan bahwa pada tahap pengembungan kulit lama perendaman 

yang terbaik adalah 24 jam dengan konsentrasi asam asetat 4 persen. Tahapan 

selanjutnya, kulit dan ossein diekstraksi dengan air yang dipanaskan. Ekstraksi 

bertujuan untuk mengkonversi kolagen menjadi gelatin. Suhu minimum dalam 

proses ekstraksi adalah 40 – 50°C (Choi and Regenstein, 2000) hingga suhu 

100°C.  

Ekstraksi kolagen tulang dilakukan dalam suasana asam pada pH 4 – 5 

karena umumnya pH tersebut merupakan titik isoelektrik dari komponen-

komponen protein non kolagen, sehingga mudah terkoagulasi dan dihilangkan. 

Apabila pH lebih rendah perlu penanganan cepat untuk mencegah denaturasi 

lanjutan (Utama, 1997). 

Larutan gelatin hasil ekstraksi kemudian dipekatkan terlebih dahulu 

sebelum dilakukan pengeringan. Pemekatan dilakukan untuk meningkatkan total 

solid larutan gelatin sehingga mempercepat proses pengeringan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan evaporator vakum, selanjutnya dikeringkan 

dalam oven pada suhu 40–50°C (Choi and Regenstein, 2000) atau 60 – 70°C. 

Pengecilan ukuran dilakukan untuk lebih memperluas permukaan bahan sehingga 

proses dapat berlangsung lebih cepat dan sempurna. Dengan demikian gelatin 

yang dihasilkan lebih reaktif dan lebih mudah digunakan (Utama, 1997). 

Gelatin sangat penting dalam rangka diversifikasi bahan makanan, karena 

nilai gizinya yang tinggi yaitu terutama akan tingginya kadar protein khususnya 
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asam amino dan rendahnya kadar lemak. Gelatin kering mengandung kira-kira 84-

86 % protein, 8 - 12 % air dan 2 - 4 % mineral. Dari 10 asam amino essensial 

yang dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 asam amino essensial, satu asam 

amino essensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu triptofan. 

Fungsi-fungsi gelatin dalam berbagai contoh jenis produk yang biasa 

menggunakannya antara lain : 

1. Jenis produk pangan secara umum: berfungsi sebagai zat pengental, 

penggumpal, membuat produk menjadi elastis, pengemulsi, penstabil, 

pembentuk busa, pengikat air, pelapis tipis, pemerkaya gizi. 

2. Jenis produk daging olahan: berfungsi untuk meningkatkan daya ikat air, 

konsistensi dan stabilitas produk sosis, kornet, ham, dll. 

3. Jenis produk susu olahan: berfungsi untuk memperbaiki tekstur, konsistensi 

dan stabilitas produk dan menghindari sineresis pada yoghurt, es krim, susu 

asam, keju cottage, dll. 

4. Jenis produk bakery: berfungsi untuk menjaga kelembaban produk, sebagai 

perekat bahan pengisi pada roti-rotian, dll. 

5. Jenis produk minuman: berfungsi sebagai penjernih sari buah (juice), bir dan 

wine.  

6. Jenis produk buah-buahan: berfungsi sebagai pelapis (melapisi pori-pori buah 

sehingga terhindar dari kekeringan dan kerusakan oleh mikroba) untuk 

menjaga kesegaran dan keawetan buah. 

7. Jenis produk permen dan produk sejenisnya: berfungsi untuk mengatur 

konsistensi produk, mengatur daya gigit dan kekerasan serta tekstur produk, 

mengatur kelembutan dan daya lengket di mulut. (www.indohalal.com) 

Gelatin juga banyak digunakan oleh industri farmasi, kosmetik, fotografi, 

jelly, soft candy, cake, pudding, susu yoghurt, film fotografi, pelapis kertas, tinta 

inkjet, korek api, gabus, pelapis kayu untuk interior, karet plastik, semen, 

kosmetika adalah contoh-contoh produk industri yang menggunakan 

gelatin.Penghias kue pada umumnya terbuat dari gum paste juga plastik icing 

yang mengandung gelatin. Gelatin juga tak hanya terdapat dalam gum paste 

sebagai penghias kue. Namun juga terdapat dalam kue puding, sirup, maupun 

permen kenyal. Kebanyakan merupakan produk impor. Bahkan untuk 

http://www.indohalal.com/
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menawarkan kekentalan yang lebih tinggi. Produsen kecap menggunakan gelatin. 

Sedangkan dibidang farmasi, gelatin digunakan sebagai cangkang kapsul. Di 

Indonesia, kapsul yang beredar adalah kapsul jenis hard. Kapsul ini terbuat dari 

gelatin, pewarna, pengawet serta pelentur. Menurut informasi yang berasal dari 

Badan POM gelatin yang masuk ke Indonesia bahannya berasal dari organ sapi. 

Industri dalam negeri Indonesia setiap tahun mengimpor gelatin dalam 

jumlah yang cukup banyak. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pada tahun 

2000, Indonesia mengimport gelatin 3.092 ton dari Amerika Serikat, Perancis, 

Jerman, Brasil, Korea, Cina dan Jepang. Menurut Nur Wahid, anggota LPPOM 

MUI, seratus persen gelatin di Indonesia merupakan produk impor. Di luar negeri, 

sebanyak 70 persen gelatin terbuat dari kulit babi. Karena itu, sebagai seorang 

muslim, kita harus waspada terhadap produk-produk yang mengandung gelatin 

seperti permen, kue tart, kosmetika, bahkan cangkang kapsul. Terlebih lagi jika 

produk-produk tersebut adalah produk impor tetapi, menurut informasi yang 

berasal dari Badan POM, gelatin yang masuk ke Indonesia berasal dari organ 

sapi.Berdasarkan data dari indohalal.com, gelatin yang sudah mendapat sertifikasi 

halal dari LPPOM MUI yaitu Hard Gelatin Capsul Indonesia yang diproduksi 

oleh PT. Universal Capsules Indonesia, KCPL-Gelatin Produksi Kerala Chemical 

& Proteins Ltd., dan Halagel TM ( Edible Gelatin, pharmaceutical gelatin,di-

calcium phosphat) yang diproduksi oleh Halagel (M) Sdn.Bhd. 

 

2.4. Pengertian Asam Asetat  

Asam asetat atau lebih dikenal sebagai asam cuka (CH3COOH) adalah 

suatu senyawa berbentuk cairan, tak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa 

asam yang tajam dan larut di dalam  air, alkohol, gliserol, dan eter. 

Pada tekanan asmosferik, titik didihnya 118,1oC. Asam asetat mempunyai 

aplikasi yang sangat luas di bidang industri dan pangan. Di Indonesia, kebutuhan 

asam asetat masih harus diimport, sehingga perlu diusahakan kemandirian dalam 

penyediaan bahan (Hardoyono, 2007).  

Asam asetat merupakan pereaksi kimia dan bahan baku industry yang 

penting untuk menghasilkan berbagai senyawa kimia. Asam asetat digunakan 

dalam produksi polimer seperti polietilena tereftalat, selulosa asetat, dan polivinil 
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asetat, maupun berbagai macam serat dan kain. Asam asetat digunakan sebagai 

pengatur keasaman dalam industri makanan. Asam asetat encer juga sering 

digunakan sebagai pelunak air di rumah tangga. Penggunaan asam asetat lainnya, 

termasuk penggunaan dalam cuka relatif kecil (Setiawan, 2007). 

Asam asetat digunakan untuk rumah tangga, industri dan kesehatan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bahan penyedap rasa pada makanan 

b. Bahan pengawet untuk beberapa jenis makanan dan merupakan pengawet 

makanan secara tradisional. Daya pengawet disebabkan karena kandungan 

asam asetatnya sebanyak 0,1% asam asetat dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri spora penyebab keracunan makanan. 

c. Pembuatan obat-obatan (Aspirin). 

d. Bahan dasar pembuatan anhidrida asam asetat yang sangat penting 

diperlukan untuk asetilasi terutama di dalam pembuatan selulosa asetat. 

e. Bahan dasar untuk pembuatan banyak persenyawaan lain seperti asetil 

klorida. 

f. Di bidang industri karet (menggumpalkan karet). 

g. 0,3% asam asetat dapat mencegah pertumbuhan kapang penghasil 

mikotoksin (Tjokroadikoesoemo, 1986). 

 

2.5 Kadar Protein  

Kadar protein merupakan salah satu syarat dalam penentuan kualitas 

gelatin. Protein merupakan kandungan yang tertinggi di dalam gelatin. Gelatin 

sebagai salah satu jenis protein konversi yang dihasilkan melalui proses hidrolisis 

kolagen, tentunya memiliki kadar protein yang tinggi. Kadar protein menunjukkan 

seberapa besar kandungan protein yang terdapat dalam suatu bahan pangan. 

Kadar protein yang tinggi, berkaitan dengan sifat–sifat fisik gelatin 

lainnya, yaitu kekuatan gel dan viskositas. De-Man (1989) menambahkan bahwa 

lama waktu ekstraksi  dan konsentrasinya menyebabkan serabut kolagen 

menyusut sehingga menyebabkan struktur kolagen pecah menjadi struktur yang 

tidak teratur dan akhirnya akan mengalami proses pelarutan. Wang, et al (2008) 

menjelaskan bahwa peningkatan kadar protein juga berhubungan dengan 
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perubahan jumlah struktur ikatan asam amino yang menyusun protein kolagen. 

Peningkatan konsentrasi bahan ekstraksi menyebabkan semakin banyak ikatan 

asam amino yang terpecah sehingga semakin banyak protein yang larut pada saat 

proses ekstraksi. Pemanasan selama proses ekstraksi akan semakin memudahkan 

kolagen mengalami proses pelarutan atau solubilisasi. 

 

2.6 Viskositas  

Viskositas merupakan pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk 

mengalir. Makin kental suatu cairan maka besar pula kekuatan yang diperlukan 

untuk digunakan supaya cairan tersebut dapat mengalir dengan laju tertentu. 

Pengentalan cairan terjadi akibat absorbs dan pengembangan koloid. Menurut De 

Man (1989), Viskositas adalah daya aliran molekul dalam suatu larutan baik 

dalam air, an organik sederhana dan suspensi serta emulsi encer. Antar molekul 

dalam larutan tersebut terjadi interaksi hidrodinamik. 

Pengukuran viskositas terhadap larutan gelatin sangat penting artinya 

untuk menentukan mutu dan penggunaan gelatin tersebut. 

Viskositas gelatin akan berpengaruh terhadap sifat akhir suatu produk 

(johns 1977). Viskositas gelatin akan dipengaruhi oleh pH gelatin, temperatur, 

konsentrasi gelatin, dan penambahan elektrolit lain dalam larutan gelatin. 

Semakin rendah temperatur larutan gelatin (maksimum 40°C) dan semakin tinggi 

konsentrasi gelatin maka viskositasnya akan semakin tinggi. (Stainsby 1987). 

 

2.7 Hipotesis 

Diduga ada pengaruh penggunaan konsentrasi asam asetat dalam 

perendaman dengan level 2%, 3%, 4%, 5% terhadap kadar protein dan viskositas 

gelatin kulit kelinci. 

 


