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BAB II 

  TINJAUN PUSTAKA 

 

2.1  Kulit Kelinci  

Berdasarkan sejarah, kelinci Rex pertama kali dikembangkan di Perancis. 

Dan pada  tahun 1929, Amerika Serikat turut mengembangkan jenis kelinci ini. 

Pada awalnya, kelinci Rex dikembangkan sebagai kelinci hias. Namun, lama-

kelamaan dimanfaatkan sebagai kelinci penghasil kulit bulu (fur). Kelinci Rex 

memiliki bulu pendek yang halus dan tebal sehingga industri kulit Hongkong dan 

Kanada mulai melirik potensi ini. Bentuk badan Rex bulat memanjang seperti 

kapsul, terlihat gempal, dan memiliki tulang yang kuat. Telinganya yang panjang 

memiliki ciri tegak ke atas. Umumnya, bobot tubuh Rex dewasa berkisar antara 

2,7-3,6 kg. Rex memiliki warna dan corak yang beragam. Beberapa warna dan 

corak Rex yang sering ditemui diantaranya putih polos (White Rex), hitam (Black 

Rex), biru (Blue Rex), ungu merah muda (Lilac Rex), cokelat emas (Nutria Rex), 

merah kuning keemasan (Orange Rex), cokelat keemasan (Cinamon Rex), cokelat 

kehitaman (Havana Rex), totol hitam (Dalmation Rex), kombinasi hitam oranye 

(Harlequin Rex), kucing siam (Siamese Sable Rex) dan papillon (English Spot 

atau Dominan Spot) (Jonathan, 2007). Kelinci Rex memiliki bulu pendek yang 

halus dan tebal. Bentuk badan Rex bulat memanjang seperti kapsul, terlihat 

gempal, dan memiliki tulang yang kuat. Telinganya yang panjang memiliki ciri 

tegak ke atas. Umumnya, bobot tubuh  Rex dewasa berkisar antara 2,7-3,6 kg. Rex 

memiliki warna dan corak yang beragam.   

. 
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                    Gambar 1: Kelinci Rex dominasi warna Hitam Putih (Karta 

disastra,1994). 

                                   

   

1.2. Histologi Kulit 

 Kulit secara garis besar terbagi atas tiga bagian, yaitu lapisan epidermis, 

lapisan corium dan lapisan subcutis (flesh). Lapisan epidermis merupakan lapisan 

terluar dari kulit yang biasa disebut lapisan tanduk yang berfungsi sebagai 

pelindung pada hewan hidup. Lapisan epidermis terdapat adanya hair shaft, hair 

root, dan juga gland  sebaceous serta sweat glands, pada penyamakan lapisan ini 

harus di buang, kecuali apabila dilakukan penyamakan bulu. Lapisan kulit seperti 

pada Gambar 2. 

 

                      Gambar  2. Penampang Lapisan Kulit. (Sharphouse, 2001) 
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 Lapisan corium merupakan bagian utama dari kulit. Struktur dari corium ini 

yang menentukan karakteristik hasil kulit samak, corium sebagian besar terdiri 

dari jaringan serat kolagen fibroblast pembuluh darah dan urat syaraf. Serat 

kolagen yang ada pada lapisan corium sangat lunak dan fleksibel, jaringan 

tersusun tidak beraturan yang terdiri dari serat-serat serabut kecil yang disebut 

fibril-fibril. Lapisan corium mempunyai dua kantong yaitu kantong rambut dan 

kelenjar keringat, lapisan corium akan semakin tebal dan kuat bila umur ternak 

semakin tua. Lapisan subcutis (flesh) berfungsi sebagai batas antara tenunan kulit 

dan tenunan daging, pada umumnya bersifat longgar serat membujur horisontal 

dan sedikit mudah lepas dari kulit. Proses penyamakan kulit lapisan subcutis 

dibuang agar tenunan kulit menjadi longgar dan memudahkan proses penyamakan 

(Suparno, 2012). 

O’Flaherty,(2002) menyatakan, bahwa kulit mengandung lipid 7% sampai 

8%. Terutama paling banyak terdapat pada bagian subkutan. Ternak yang 

mempunyai bulu tebal seperti kambing dan domba banyak mengandung lipid, 

oleh karena itu apabila disamak sering menyulitkan penyamaknya, karena lemak 

menghalangi masuknya zat penyamak.  

Lebih jauh dinyatakan bahwa lemak pada bagian subkutan mempunyai 

jumlah yang terbanyak karena merupakan tempat cadangan lemak berlebihan bagi 

ternak, terutama pada kulit yang bulunya tebal mengandung banyak lemak pada 

lapisan ini. Menurut O'Flaherty,(2002), dinyatakan bahwa 80% dari bahan kering 

kulit terdiri dari protein yang banyak macamnya serta sangat komplek 
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komposisinya. Semua protein termasuk dalam dua kelompok besar yaitu: fibrous 

dan globular, demikian juga dalam protein kulit. Prinsip terbentuknya kulit samak 

terletak pada dermis, dimana pada daerah ini banyak mengandung protein 

kolagen. Jaringan kolagen fibrous seperti pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Jaringan Kolagen Fibrous  (Bataller,2005) 

  Protein fibrous, yang terpenting dalam teknologi kulit adalah kolagen 

karena bagian inilah yang ternyata menjadi dasar susunan kulit samak. Perlu 

ditambahkan bahwa kolagen juga ada dalam jaringan  lain dari tubuh  meskipun 

tidak banyak. Bahkan telah diperkirakan 30 persen dari seluruh protein tubuh 

adalah kolagen. Kolagen relatif tahan terhadap enzim proteolitik seperti tripsin 

dan kemotripsin (Darmaji, 2000). 

Kolagen mengandung asam amino proline, hydroxyproline dan glycine. 

Sifat fisik dan kimia kolagen yang paling penting   ialah mempunyai kapasitas 

yang besar terhadap proses hidroksi dan proses pembengkakan, penyusutan 

karena pemanasan dan perubahan kolagen ke bentuk gelatin (Soeparno, 2005). 

          O’flaherty,(2000), menyatakan bahwa  serat kolagen yang dimasukkan ke 

dalam air mendidih akan menjadi lunak, membentuk gelatin. Seratnya dapat 

dicerna oleh pepsin dalam larutan asam dan oleh enzim kolagenase. Setelah 

perlakuan dengan garam logam berat atau asam tanat kolagen menghasilkan 
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produk yang tidak dapat larut. Sifat inilah yang merupakan dasar proses 

penyamakan dalam pengolahan kulit binatang yang terutama terdiri atas kolagen.  

2.3  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 

(Baily & Light, 2000). 

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, yang 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 dengan grup CO pada rantai lainnya. Cincin 

pirolidin, prolin, dan hidroksiprolin membantu pembentukan rantai polipeptida 

dan memperkuat triple heliks (Wong, 2000).  
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 Silva et al,(2005) menyatakan bahwa kolagen adalah protein hewan yang 

menjadi komponen utama dari semua jaringan penghubung yang terdapat pada 

kulit, tulang, tendon, dan kartilago. Penyebaran kolagen pada jaringan hewan 

mamalia dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penyebaran Kolagen dalam Jaringan Hewan Mamalia 

No Jenis                    

Jaringan 

Kolagen(%) 

     

1. Kulit 89 

2. Tulang 24 

3. 

4. 

Tendon 

Aorta 

  85 

 23 

5. Hati 2 

6. Otot 2 

7. Usus 

Besar 

18 

8. Lambung 23 

9. Ginjal 5 

(Sumber: GMIA, 2007) 

Kolagen adalah protein serabut (fibril) yang mempunyai fungsi kurang 

larut, amorf, dapat memanjang dan berkontraksi. Protein serabut ini tidak larut 

dalam pelarut encer, sukar dimurnikan, susunan molekulnya terdiri dari molekul 

yang panjang dan tidak membentuk kristal (Winarno ,2002). Kolagen murni 

sangat sensitif terhadap reaksi enzim dan kimia. Perlakuan alkali menyebabkan 

kolagen mengembang dan menyebar, yang sering dikonversi menjadi gelatin. 

Disamping pelarut alkali, kolegen jega larut dalam pelarut asam (Bennion, 2000). 

Unit struktural pembentuk kolagen adalah tropokolagen yang berbentuk 

batang dengan panjang 3000Å, diameter 5Å dan mengandung tiga unit rantai 

polipeptida yang saling berpilin membentuk struktur heliks yang disebut rantai. 
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Rantai ini mengandung 1000 residu asam amino dengan komposisi yang sangat 

bervariasi (Bennion, 2000). 

Wong, (2000) menambahkan bahwa rantai yang dibentuk oleh tiga unit 

polipeptida tersebut menahan bersama-sama dengan ikatan hidrogen antara grup 

NH dari residu glisin pada rantai yang satu dengan grup CO pada rantai lainnya. 

Cincin pirolidin, prolin, dan hidroksiprolin membantu pembentukan rantai 

polipeptida dan memperkuat triple heliks (Wong, 2000).  

Kolagen diketahui mempunyai banyak manfaat pada dunia medis dan 

farmasi, pemanfaatan dan aplikasi kolagen antara lain untuk penanganan penderita 

hipertensi, permasalahn urinari, sakit yang berkaitan dengan osteoarthritis, 

rekayasa jaringan untuk implantasi pada manusia, dan penghambatan penyakit 

angiogenic, seperti komplikasi diabetes, obesitas, dan arthritis (Rossuartini, 

2001). Kolagen, umumnya diisolasi dari jaringan kulit hewan darat (sapi dan 

babi), tetapi sering didapatkan konsumen yang terjangkit bovine spongiform 

encephalopathy (BSE) serta penyakit kuku dan mulut akibat menggunakan 

kolagen yang diproduksi dari jaringan kulit sapi (Yamaguchi, 2002), serta dari 

jaringan babi yang diharamkan oleh masyarakat muslim dunia. Kondisi ini 

memberikan peluang besar untuk pemanfaatan kulit ikan sebagai sumber kolagen 

alternatif di bidang industri pangan dan nonpangan, terutama pada industri 

farmasi. 

2.4  Gelatin  

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

tulang, dan tulang rawan. Susunan asam aminonya hampir mirip dengan kolagen, 
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dimana glisin sebagai asam amino utama dan merupakan 2/3 dari seluruh asam 

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

hidroksiprolin (Chaplin, 2005). 

Asam-asam amino saling terikat melalui ikatan peptida membentuk 

gelatin. Pada Gambar 2 dapat dilihat susunan asam amino gelatin berupa Gly-X-

Y, dan X umumnya asam amino prolin dan Y umumnya asam amino 

hidroksiprolin. Tidak terdapatnya triptofan pada gelatin menyebabkan gelatin 

tidak dapat digolongkan sebagai protein lengkap (Grobben, et al. 2004) 

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

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

beratmolekul gelatin komersial berkisar antara 20.000 – 70.000. Gelatin terbagi 

menjadi dua tipe berdasarkan perbedaan proses pengolahannya, yaitu 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 

digunakan yaitu larutan basa  (B = basa). Di pasaran masyarakat keliru 

menterjemahkan singkatan tersebut. 

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 
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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 

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 organik lainnya. Gelatin 

sangat penting dalam diversifikasi bahan makanan karena nilai gizinya yang 

tinggi terutama kadar protein khususnya asam amino dan rendahnya kadar lemak 

(Wulandari, 2006). Pada prinsipnya gelatin dapat dibuat dari bahan yang kaya 

akan kolagen seperti kulit sapi, babi maupun hewan lainnya. Akan tetapi, apabila 

dibuat dari kulit sapi atau hewan besar lainnya, proses produksi lebih lama dan 

membutuhkan air pencuci dan bahan penetral yang lebih banyak, sehingga kurang 

berkembang karena memerlukan investasi besar sehingga dengan sendirinya harga 

gelatin relatif mahal (Triatmojo dkk ; 2008).  

Menurut Saleh & Gomez, (2001) gelatin yang baik harus memenuhi 

persyaratan standar mutu yang telah ditetapkan oleh  SII (Standar Industri 

Indonesia) seperti yang disajikan pada Tabel 2. 
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  Tabel 2. Standar Mutu Gelatin  

Karakteristik Syarat 

Warna  

Bau, rasa  

Kadar air  

Kadar abu  

Logam berat  

Arsen  

Tembaga  

Seng  

Sulfit  

(Sumber: Norland Product, 2003) 

Tidak berwarna 

Normal (dapat diterima konsumen) 

Maksimum 16% 

Maksimum 3,25% 

Maksimum 50 mg/kg 

Maksimum 2 mg/kg 

Maksimum 30 mg/kg 

Maksimum 100 mg/kg 

Maksimum 1000 mg/kg 

Sumber  

 

2.5  Pembuatan Gelatin 

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 yang diekstrak, maka penerapan jenis asam maupun basa organik 

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

beda (Glicksman, 2000).  

Pembuatan gelatin kulit kaki ayam pedaging dilakukan dengan cara 

ekstraksi melalui proses asam menurut Said, (2011). Kulit kaki ayam yang telah 

bersih dari sisa-sisa lemak dan daging yang menempel dicuci bersih kemudian 

dipotong kecil-kecil berukuran kira-kira 1 cm x 1 cm. Kulit yang sudah dipotong 

kecil-kecil ditimbang, kemudian direndam dalam larutan asam asetat 3% (b/v) 

sambil diaduk-aduk. Perbandingan kulit kaki ayam dengan larutan perendam = 

1:3 untuk masing-masing perlakuan dan direndam selama 48 jam pada suhu 

dingin 5°C. Setelah proses perendaman selesai, kulit dicuci kembali dengan air 

mengalir berkali-kali sampai pH netral sekitar pH=6. Menurut Taufik,(2011), 
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suhu ekstraksi tidak berpengaruh nyata terhadap kekuatan gel gelatin kulit kaki 

broiler. Hal ini diduga berkaitan dengan distribusi berat molekul dari gelatin yang 

hampir sama. Produksi gelatin pada penelitian ini menghasilkan kekuatan gel rata-

rata pada kisaran 62,44-64,42 g Bloom. Secara umum, nilai kekuatan gel gelatin 

yang diproduksi masih sesuai standar mutu SNI dan hampir sama dengan hasil 

yang diperoleh oleh (Said,2011) yaitu pada kisaran 50-280 g Bloom.  

Pada tahap ini 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. Sedangkanasam anorganik yang 

biasa digunakan adalah asam hidroklorat, fosfat, dan sulfat. 

Jenis pelarut alkali yang umum digunakan adalah sodium karbonat, 

sodium hidroksida, potassium karbonat dan potassium hidroksida (Choi & 

Regestein, 2000). Menurut Ward & Court, (2000), jumlah kolagen yang mampu 

menghidrolisis  asam dapat mengubah serat kolagen tripleheliks 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.  

Hasil penelitian Surono dkk ; (2000), 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%. Sedangkan 

Amiruldin, (2007) dalam pembuatan gelatin dari tulang domba menggunakan 

larutan HCl 5 % dengan waktu perndaman 1–2 hari. Tahapan selanjutnya, kulit 
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dan ossein diekstraksi dengan air yang dipanaskan.Ekstraksi bertujuan untuk 

mengkonversi kolagen menjadi gelatin.  

Suhu minimum dalam proses ekstraksi adalah 40 – 50°C (Choi & 

Regenstein, 2000) hingga suhu100°C. Ekstraksi kolagen tulang dilakukan dalam 

suasana asam pada pH4 – 5 karena umumnya pH tersebut merupakan titik 

isoelektrik dari komponenkomponenprotein non kolagen, sehingga mudah 

terkoagulasi dan dihilangkan. (Hinterwaldner, 2000) Apabila pH lebih rendah 

perlu penanganan cepat untuk mencegah denaturasi lanjutan. 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 (Pelu et al.,2000). 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. 

2.6  Mutu Gelatin 

Sifat fisik dan kimia secara umum dan kandungan unsur-unsur mineral 

tertentu dalam gelatin dapat digunakan untuk menilai mutu gelatin. Sifat fisik 

gelatin seperti warna, bau dan rasa dapat diukur dengan menggunakan indera 

manusia. Sedangkan sifat kimia seperti kadar air, kadar abu, logam berat dan 

kandungan mineral diukur dengan menggunakan alat Standar mutu gelatin 

menurut SNI(1995) dan GMIA (2006) dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Standard Mutu Gelatin Berdasarkan SNI 1995 

Karakteristik Syarat 

Warna Tidak berwarna 

Bau, rasa Normal (dapat diterima konsumen) 

Kadar air Maksimum 16% 

Kadar abu 

Kadar protein  

Maksimum 3,25% 

Maksimum 86% 

Logam berat 

Kekuatan Gel  

Viskositas  

Arsen  

Tembaga  

Seng  

Sulfit 

Maksimum50 mg/kg 

75 – 300 gram Bloom 

1,5 – 7,5 cP 

Maksimum 2 mg/kg  

Maksimum 30 mg/kg 

Maksimum 100 mg/kg 

Maksimum 1000 mg/kg 

Sumber : SNI 06-3735-1995 

2.7  Rendemen      

Rendemen kimia, rendemen reaksi, atau hanya rendemen merujuk pada 

jumlah produk reaksi yang dihasilkan pada reaksi kimia. Rendemen absolut dapat 

ditulis sebagai berat dalam gram atau dalam mol (rendemen molar). Rendemen 

relatif yang digunakan sebagai perhitungan efektivitas prosedur, dihitung dengan 

membagi jumlah produk yang didapatkan dalam mol dengan rendemen teoritis 

dalam mol untuk mendapatkan rendemen persentase, kalikan rendemen fraksional 

dengan 100%. Satu atau lebih reaktan dalam reaksi kimia sering digunakan 

berlebihan. Rendemen teoritisnya dihitung berdasarkan jumlah mol pereaksi 

pembatas. Perhitungan ini, biasanya diasumsikan hanya terdapat satu reaksi yang 

terlibat (Syamsuar,  2006).   

Nilai rendemen kimia yang ideal (rendemen teoritis) adalah 100%, sebuah 

nilai yang sangat tidak mungkin dicapai pada preakteknya. Menghitung persen 

rendemen yaitu dengan menggunakan persamaan berikut persen rendemen = berat 

hasil/berat rendemen dibagi berat sampel dikali 100%.  
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Pengawetan kulit dengan cara penggaraman kristal dapat dilakukan 

apabila kulit kelinci disimpan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kulit kelinci 

hasil awetan dengan cara penggaraman kering mengakibatkan penyusutan 

dibandingkan dengan ketika masih segar, akan tetapi ketika disegarkan kembali 

dengan proses perendaman akan kembali kedalam bentuk semula (Rossuartini, 

1999). 

Pemberian garam pada penggaraman kering berjumlah 40–50% untuk 

kulit pedet dan 30–40% untuk kulit hewan besar dari berat kulit segar dengan 

lama penggaraman 1–2 hari untuk kulit hewan kecil dan 3–4 hari untuk kulit 

hewan besar (Djojowidagdo, 1979). Penggaraman kering lainnya menggunakan 

40% garam dari berat kulit dan dibiarkan selama 3 minggu (Judoamidjojo, 1974). 

Penelitian lainnya pengawetan kulit kelinci dengan cara penggaraman kering 

menggunakan garam 30% dari berat kulit (Sasanadharma, 1992). Pengumpul kulit 

kelinci di Lembang pada umunya melakukan pengawetan dengan cara 

penggaraman kering dengan jumlah garam 50% dari berat kulit selama 2 minggu.  

Rendemen merupakan suatu parameter yang paling penting untuk 

mengetahui nilai efektivitas suatu produk atau bahan. Perhitungan rendemen 

berdasarkan persentase perbandingan antar berat akhir dengan berat awal proses 

(Amiarso, 2003). 

Rendemen dapat dinyatakan dalam desimal atau persen. Rendemen 

dipengaruhi oleh kadar air. Semakin kecil kadar air yang terkandung dalam 

produk (berarti semakin besar jumlah air yang menguap) maka nilai rendemennya 

semakin kecil dan demikian sebaliknya, semakin besar kadar air yang terkandung 
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dalam produk (berarti semakin kecil jumlah air yang menguap) maka nilai 

rendemennya semakin besar (Wulandari, 2002). 

2.8  Kadar Air 

Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan acceptability, 

kesegaran dan daya tahan bahan itu. Selain merupakan bagian dari suatu bahan 

makanan, air merupakan pencuci yang baik bagi bahan makanan tersebut atau 

alat-alat yang akan digunakan dalam pengolahannya. Kandungan air dalam bahan 

makanan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba 

yang dinyatakan dengan Aw, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh 

mikroorganisme untuk pertumbuhannya (Winarno, 2004). 

Penetapan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini 

tergantung pada sifat bahannya. Pada umumnya penentuan kadar air dilakukan 

dengan mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 – 110 °C selama 3 jam 

atau sampai didapat berat yang konstan. Untuk bahan yang tidak tahan panas, 

seperti bahan berkadar gula tinggi, minyak, daging, kecap dan lain-lain 

pemanasan dilakukan dalam oven vakum dengan suhu yang lebih rendah. 

Kadang-kadang pengeringan dilakukan tanpa pemanasan, bahan dimasukkan ke 

dalam eksikator dengan H2SO4 pekat sebagai pengering, hingga mencapai berat 

yang konstan (Winarno, 2004). 

 Menurut Murniyati & Sunarman,(2004), cara-cara pengeringan atau 

pengurangan kadar air dapat dibagi menjadi dua golongan sebagai berikut: 

1) Pengeringan (drying), yaitu cara pengurangan kadar air dengan 

menguapkan air tersebut. 
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2) Dehidrasi, yaitu cara pengurangan kadar air selain dari penguapan, 

misalnya dengan osmosa (penggunaan garam), pemerasan (pressing), 

pemasakan, perebusan atau pengukusan, dan sebagainya. 

2.9  Kadar Abu 

Kadar abu merupakan salah satu parameter penting untuk menilai kualitas 

gelatin terutama dalam hal kemurnian gelatin. Proses demineralisasi pada 

dasarnya bertujuan untuk memisahkan dan membuang garam-garam mineral dan 

unsur-unsur lain yang tidak diinginkan dalam gelatin (Kurniadi, 2009). Menurut 

Fatimah, (2013) kadar abu adalah residu anorganik dari pembakaran bahan-bahan 

organik, abu yang terbentuk berwarna putih abu-abu, berpartikel halus dan mudah 

dilarutkan.  

Pengamatan kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral dari 

bahan, nilai kadar abu suatu bahan pangan menunjukkan besarnya jumlah mineral 

yang terdapat pada bahan pangan tersebut (Haris, 2008). Nilai kadar abu menurut 

SNI (1995) yaitu 3,25%.  

2.10  Viskosittas  

Sifat- sifat fluida atau viskositas memerlukan perhatian yang terbesar 

dalam telaahan tentang aliran fluida. Viskositas adalah sifat fluida yang mendasari 

diberikannya tahanan terhadap tekanan geser oleh fluida tersebut. 

 

Hukum viskositas Newton menyatakan bahwa untuk laju perubahan 

bentuk sudut fluida yang tertentu maka tekanan geser berbanding lurus dengan 

viskositas.  
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Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar 

kecilnya gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, maka 

makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam 

fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara 

molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat 

tumbukan antara molekul gas. ( Sukardjo, 2002). 

Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu caian atau 

fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan 

hambatan untuk mengalir. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir cepat, 

sedangkan lainnya mengalir secaa lambat. Cairan yang mengalir cepat seperti 

contohnya air, alkohol, dan bensin karena memiliki nilai viskositas kecil. 

Sedangkan cairan yang mengalir lambat seperti gliserin, minyak asto, dan madu 

karena mempunyai viskositas besar. Jadi viskositas tidak lain menentukan 

kecepatan mengalirnya suatu cairan ( Yazid, 2005). 

Viskositas (kekentalan) cairan akan menimbulkan gesekan antara bagian 

atau lapisan cairan yang bergerak satu terhadap yang lain. Hambatan atau gesekan 

yang terjadi ditimbulkan oleh gaya kohesi di dalam zat cair. Viskositas gas 

ditimbulkan oleh peristiwa tumbukan yang terjadi antara molekul-molekul gas ( 

Yazid, 2005). 

Viskositas adalah salah satu sifat polimer yang sangat berpengaruh dalam 

pembentukan suatu membran, karena viskositas ini menggambarkan cepat atau 

lambatnya cairan tersebut mengalir. Dalam pembuatan membran serat berongga 

http://fisikazone.com/tag/kekentalan/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
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ada batasan viskositas larutan polimer minimal yang harus dimiliki oleh larutan 

yang akan dipintal (Ahmad, M. 2011). 

Wiratmaja, (2006) viskositas gelatin merupakan interaksi hidrodinamik 

antara molekul-molekul gelatin dalam larutan. Sistem koloid dalam larutan dapat 

meningkat dengan cara mengentalkan cairan sehingga terjadi absorbsi dan 

pengembangan koloid. 

2.11  Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu diduga ada pengaruh 

konsentrasi  asam sulfat terhadap rendemen, kadar air, kadar abu, dan viskositas 

gelatin kulit kelinci. 

 

 

 

 

 

 


