
4 

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kulit Kelinci 

Kulit mentah basah di nyatakan dalam SNI (1992) adalah kulit hewan yang 

di peroleh dari hasil pemotongan, di mana kulit tersebut telah di pisahkan dari 

seluruh bagian dagingnya,baik yang segar maupun yang di garami. Kulit segar 

menurut Pacapalaga (1997) adalah kulit baru di lepas atau di kuliti dari tubuh hewan 

ternak dan di bedakan menjadi dua kelompok hewan besar Seperti sapi, kerbau, 

kuda dan lain–lain atau di sebut hides. Kelompok dari hewan seperti kambing, 

domba, dan kelinci di sebut skin. Kulit merupakan bagian tubuh yang paling luar 

dan merupakan salah satu organ penting untuk melindungi tubuh ternak dari 

pengaruh luar. (Purnomo, 1994) Sedangkan menurut (Flaherty et.al.1978) kulit 

hewan merupakan gabungan dari protein, beberapa karbohidrat, garam-garam 

anorganik air. 

Selama ini, kulit kelinci baru dimanfaatkan sebagai kulit samak bulu dan 

krupuk rambak.Nilai tambah dari kedua produk tersebut masih rendah. Salah satu 

komponen kulit kelinci yang berpotensi untuk dikembangkan adalah kulit kelinci 

itu sendiri mengingat memiliki komposisi kimia yang mendukung seperti kadar air 

65,9%; protein 22,98%; lemak 5,6%; abu 3,49%; dan bahan bahan lain 2,03% 

(Purnomo, 1992). 

Kulit kelinci mempunyai luas anatara 1,5 samapai dengan 2,5 feet 

persegi.(Untari, 2005). Kelinci   dapat   tumbuh   dan berkembang biak dengan cepat 

dan dapat memasok tidak hanya kulit tetapi juga dagingnya dalam jumlah yang 

relatif cepat. Namun, karena kelinci adalah jenis ternak yang kecil maka kulit atau 



5 
 

kulit bulunya diarahkan untuk produk-produk yang berukuran kecil serta produk 

yang tidak membutuhkan kuat tarik dan kuat sobek yang tinggi.(Rahardjo, 2001). 

Sifat-sifat kulit ialah ketahanan kulit terhadap pengaruh – pengaruhluar 

antara lain pengaruh mekanik, kelembaban dan suhu luar. Kekerasan kulit dan 

kekuatannya dipengaruhi oleh kadar air, protein fibrous, protein glubular dan lemak 

yang ada dalam kulit. Sifat-sifat fisik kulit juga ditentukan oleh struktur jaringan 

yaitu bentuk anyaman dan kepadatan berkas-berkas serabut kolagen dan komposisi 

kimianya. Kekuatan kulit terutama dipengaruhi oleh kekuatan kolagen, semakin 

bertambah umur,serabut kolagen menjadi semakin stabil, suhu kerut naik, sukar 

larut, dan ikatan silangnya bertambah banyak (Soeparno et al., 2001). 

2.2. Kolagen 

Kolagen merupakan komponen struktural utama dari jaringan pengikat 

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

jaringan organ tubuh vertebrata dan invertebrata (Poppe 1992). 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. Kolagen berfungsi sebagai elemen penahan tekanan serta pengikat pada 

tulang hewan vertebrata (Glicksman 1969). 

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 1997). Kolagen murni sangat 

sensitif terhadap reaksi enzim dan kimia. Perlakuan alkali menyebabkan kolagen 

mengembang dan menyebar, yang sering dikonversi menjadi gelatin. Di samping 
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pelarut alkali, kolagen juga larut dalam pelarut asam (Bennion 1980).  

Menurut Lehninger (1990), kolagen merupakan protein yang mengandung 

35 persen glisin dan sekitar 11 persen alanin serta kandungan prolin yang cukup 

tinggi. Serat kolagen tidak larut dalam larutan alkali atau larutan garam netral dan 

non elektrolit. Kulit mengandung kolagen tertinggi, mencapai 89 

persen,dibandingkan jenis jaringan lainnya. 

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. Rantai ini mengandung 

1000 residu asam amino dengan komposisi yang sangat bervariasi (Bennion 1980). 

Wong(1989) 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 1989). 

Ada dua tipe ikatan yang merupakan struktur sekunder dan tersier kolagen 

yaitu 1) Ikatan intramolekul yang terjadi antara rantai-rantai molekul 

tropokolagendan 2) Ikatan intermolekul yaitu ikatan antara molekul tropokolagen 

(Johns 1977)Molekul kolagen tersusun dari kira-kira dua puluh asam amino yang 

memiliki bentuk agak berbeda tergantung pada sumber bahan bakunya. Asam 

amino glisin,prolin, dan hidroksiprolin merupakan asam amino utama yang 

membentuk kolagen. Hidroksiprolin merupakan salah satu asam amino pembatas 

dalam berbagai protein (Estoe dan Leach 1977).  

Konversi kolagen yang bersifat tidak larut dalam air menjadi gelatin yang 
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bersifat larut dalam air merupakan transformasi esensial dalam pembuatan gelatin. 

Agar dapat diekstraksi kolagen harus diberi perlakuan awal. Ekstraksi ini dapat 

menyebabkan pemutusan ikatan hidrogen diantara ketiga rantai tropokolagen 

menjadi tiga rantai bebas, dua rantai saling berikatan dan satu rantai bebas, serta 

tiga rantai yang masih berikatan (Poppe 1992). Perlakuan alkali menyebabkan 

kolagen mengembang dan menyebar yang sering dikonversi menjadi gelatin. 

Disamping pelarut alkali kolagen juga larut dalam pelarut asam (Bennion 1980). 

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 amino yang 

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

hidroksiprolin(Chaplin,2005). Berat molekul gelatin rata-rata berkisar antara 

15.000–250.000. 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 
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proses basa. 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. Sedangkan menurut (Montero, et al. 2000), pemanasan yang 

dilakukan untuk melarutkan gelatin sekurang-kurangnya 49°C atau biasanya pada 

suhu 60–70°C. 

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari 

kulit, jaringan ikat putih dan tulang hewan. Menurut Saleh (2004), gelatin adalah 

salah satu hidrokoloid yang dapat digunakan sebagai gelling, bahan pengental 

(thickner) atau penstabil. Gelatin berbeda dengan hidrokoloid lain, karena 

kebanyakan hidrokoloid adalah polisakarida seperti karagenan dan pektin, 

sedangkan gelatin merupakan protein mudah dicerna, mengandung semua asam- 

asam amino essensial kecuali triptofan.  

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 

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

(Charley 1982).  

Gelatin secara kimiawi diperoleh melalui rangkaian proses hidrolisis 

kolagen yang terkandung dalam kulit (Abustam dan Said, 2004). Protein kolagen 

ini secara ilmiah dapat “ditangkap” untuk dikonversi menjadi gelatin. Gelatin 

secara kimiawi diperoleh melalui rangkaian proses hidrolisis kolagen yang 

terkandung dalam kulit dan tulang. Reaksi yang terjadi adalah :  
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C102H149N31O38 + H2O C102H151N31O39 

                                      Kolagen                           Gelatin  

Gambar 4. Reaksi pembentukan gelatin (Miwada dan Simpen, 2007) 

Senyawa gelatin merupakan suatu polimer linier asam-asam amino.Pada 

umumnya rantai polimer tersebut merupakan perulangan dari asam amino glisin-

prolin-prolin atau glisin-prolin-hidroksiprolin.Dalam gelatin tidak terdapat asam 

amino triptofan, sehingga gelatin tidak dapat digolongkan sebagai protein yang 

lengkap (Junianto et al., 2006). Gelatin tersusun atas 18 asam amino yang saling 

terikat dan dihubungkan dengan ikatan peptida membentuk rantai polimer yang 

panjang (Amiruldin, 2007). Secara lengkap komposisi asam amino gelatin disajikan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Asam Amino Gelatin  

Asam Amino  Jumlah ( %) Asam Amino  Jumlah ( %)  

alanin 11.0 Lisin 4,5 

Arginin  8.0 Metionin  0,9 

Asam Aspartat  6.7 Prolin  16,4 

Asam Glutamat  11.4 Serin 4,2 

Genilalanin 2.2 Sistin  0,07 

Glisin  27,5 Theorin 2,2 

Histidin 0,78 Tirosin 0,3 

Hidroksiprolin  14,1 Valin 2,6 

Leusin dan iso 
leusin 

5,1 Phenillalanin 1,9 

Sumber : Eastone dan Leach ( 1977 ) dalam Amiruldin ( 2007 ) 
Gelatin juga mempunyai daya pembentukan gel yang cukup tinggi dan 

bersifat heat reversible artinya gel yang sudah terbentuk akan dapat larut kembali 
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pada pemanasan. Sifat secara umum dan kandungan unsur-unsur mineral tertentu 

dalam gelatin dapat digunakan untuk menilai mutu gelatin dan standar mutu gelatin 

menurut SNI (Standar nasional Indonesia) dapat dilihat pada Tabel 3 (SNI, 1995). 

Tabel 2. Sifat –sifat Fisik dan Kimia Gelatin  
Sifat  Tipe A Tipe B  

Kekuatan Gel            ( 
bloom) 

50-300 50-300  

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

Titik iso elektrik 7-9 4,7-5,4 

Viscositas  15-75 20-75 

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

Sumber :Gelatin Manufacturers Institute of America (GMIA,2006) 
 
Tabel 3. Standar Mutu Gelatin berdasarkan Dewan Standar Nasional 
              Indonesia (1995)British Standard757 (1975) 
Karakterisitik  Standard Nasionnal 

Indonesia  
British Standard  

Warna  Tidak bewarna sampai 
kekuningan 

Tidak bewarna smpai 
kekuningan  

Bau, rasa   Normal Normal  

Kadar abu  Maks 3,25% - 

Kadar air  Maks 16% - 

Kekuatan Gel  - 50-300 bloom  

Viskositas  - 15-70 mPs atau 1,5-7 cPs 

pH - 4,5-6,5 

Logam berat Maks 50 mg/kg - 

Arsen Maks 2  mg/kg - 

Tembaga Maks 30 mg/kg - 

Seng  Maks 100 mg/kg - 
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Sulfit Maks 1000mg/kg - 

Sumber:a) Dewan Standarisasi Nasional (SNI 06.3735-1995)b)British Standard: 757 (1975) 
 

 

 

2.4. Kekuatan Gel  

Kekuatan gel dilakukan secara objektif dengan menggunakan alat 

RheonerRE 3305. Tingkat kekuatan gel dinyatakan dengan satuan bloom yang 

berarti besarnya gaya tekan untuk memecah deformasi produk. Sebelum digunakan 

alat disetting agar sesuai dengan jenis produk yang akan diukur gelnya karena 

standar setting untuk setiap produk berbeda, jarak yang digunakan adalah 400 x 

0,01 mm, kecepatan 0,5 mm/s, sensitifitas 0,2 v dan silinder probe 5 mm. Cara kerja 

alat ini yaitu silinder probe 5 mm tidak bergerak, meja tempat untuk meletakkan 

contoh yang bergerak ke atas mendekati jarum penusuk, tekanan dilakukan 

sebanyak satu kali. Hasil pengukuran akan tercetak dalam kertas berbentuk 

histogram. Pengukuran berdasarkan tingginya histogram. 

Kekuatan gel merupakan sifat fisik gelatin yang utama, karena kekuatan gel 

menunjukkan kemampuan gelatin dalam pembentukan gel (Rusli, 2004). Stainsby 

(1977) menyatakan bahwa pembentukan gel terjadi karena pengembangan molekul 

gelatin pada waktu pemanasan. Panas akan membuka 26 ikatan-ikatan pada 

molekul gelatin dan cairan yang semula bebas mengalir menjadi terperangkap di 

dalam struktur tersebut, sehingga menjadi kental. Setelah semua cairan 

terperangkap menjadi larutan kental, larutan tersebut akan menjadi gel secara 

sempurna jika disimpan pada suhu dingin. Kekuatan gel juga sangat berhubungan 

dengan pengaplikasian produk. 
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Glicksman (1969) bahwa kekuatan gel gelatin tipe A berada pada kisaran 

75 – 300 bloom dan tipe B berkisar antara 75 – 276 bloom. Edward (1995) 

menyatakan kisaran nilai yang lazim diaplikasikan ke dalam konfeksioneri adalah 

175-250 bloom untuk permen jelly dan 200 – 300 untuk marshmallow.Gelatin 

mengandung 19 asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida membentuk 

rantai polimer panjang (Glicksman,1969). Senyawa gelatin merupakan suatu 

polimer linier yang tersusun oleh satuan terulang asam amino glisin-prolin-prolin 

atau glisin-prolin- hidroksiprolin. Komposisi asam amino gelatin bervariasi 

tergantung pada sumber kolagen tersebut, spesies hewan penghasil dan jenis 

kolagen (Ward dan Court, 1977). Gelatin tidak mengandung triptofan dan hanya 

mengandung sedikit tirosin dan sistin (Charley, 1982). 

Menurut (Nussinovitch, 1997) gel terbentuk akibat ikatan hydrogen antar 

molekul gelatin. Menurut (Fahrul, 2005) pembentukan gel (gelasi) merupakan suatu 

fenomena penggabungan atau pengikatan silang rantai–rantai polimer membentuk 

jalinan tiga dimensi yang kontinyu, sehingga dapat menangkap air di dalamnya 

menjadi struktur yang kompak dan kaku yang tahan terhadap aliran di bawah 

tekanan. Pada waktu solid dari gelatin mendingin gelatin akan menjadi lebih kental 

dan selanjutnya terbentuk gel. Molekul–molekul secara individu bergabung dalam 

lebih dari satu bentuk kristalin membentuk jaringan tiga dimensi yang menjerat 

cairan dan berikatan silang secara kuat sehingga menyebabkan terbentuknya gel 

(Fardiaz, 1989). 

Pembentukan gel dipengaruhi oleh pH, adanya elektrolit dan non elektolit 

juga dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu. Asam, alkali, dan panas akan 

berpengaruh pada kekuatan gel karena dapat merusak struktur gelatin sehingga gel 



13 
 

tidak akan terbentuk (Glicksmann 1969). Yoshimura et al. (2000) diacu dalam 

Hajrawati (2006) juga menyebutkan bahwa kekuatan gel bertambah secara linier 

dengan penambahan konsentrasi gelatin. Berdasarkan pengukuran rendemen, pH, 

viskositas, dan kekuatan gel maka perlakuan gelatin perendaman dengan larutan 

HCl dengan konsentrasi 4 % dan lama perendaman 2 hari merupakan perlakuan 

terpilih. Pada perlakuan ini nilai rendemen adalah 11,64 %; pH sebesar 3,31-4,01; 

viskositas sebesar 4,80-6,00 cP; dan kekuatan gel sebesar 65,43-126,98 bloom. 

Perlakuan ini terpilih karena mempunyai nilai pH, viskositas, dan kekuatan gel 

lebih tinggi dari perlakuan yang lain akan tetapi rendemennya lebih rendah dari 

perlakuan HCl 6 % lama perendaman 1 hari. 

Titik gel gelatin adalah suhu pada waktu larutan gelatin berubah membentuk 

gel secara perlahan-lahan ketika didinginkan pada suhu chiling (Stainsby 1977). 

Berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat bahwa titik gel gelatin tulang ikan nila 

memiliki nilai titik gel sebesar 7 °C, nilai ini lebih rendah dari pada gelatin tulang 

ikan kakap dan gelatin komersial serta titik gel dari gelatin tulang ikan patin, yaitu 

8,40 °C; 8,90 °C; dan 8,20 °C. Titik gel gelatin dipengaruhi oleh konsentrasi gelatin, 

pH, dan besarnya molekul gelatin (Stainsby 1977). Tingginya konsentrasi gelatin 

yang digunakan diduga semakin cepat ikatan molekul dari gelatin yang mengikat 

air bebas pada larutan sehingga proses pembentukan gel berlangsung lebih cepat. 

Besarnya molekul gelatin berhubungan dengan panjang rantai asam amino 

penyusun gelatin. Semakin panjang rantai asam amino maka nilai viskositas yang 

terukur semakin besar sehingga proses pembentukan gel berlangsung lebih cepat. 
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2.5. Titik Leleh 

Titik leleh adalah suhu ketika gelatin yang membentuk gel mencair saat 

dipanaskan perlahan-lahan (Baker et al. 1994). Titik leleh gelatin merupakan suhu 

dimana gelatin yang dalam bentuk gel meleleh setelah dipanaskan secara perlahan-

lahan. Menurut Karim dan Bhat (2009), gelatin sebagai gel thermorevesible akan 

mencair ketika peningkatan suhu mencapai titik tertentu yang disebut dengan titik 

leleh (melting point). 

Menurut Scheiber dan Gareis (2007), titik gel dan titik leleh sangat 

menentukan aplikasi gelatin itu sendiri seperti pada pembuatan kapsul. Titik gel 

(gelation point) adalah suhu dimana gelatin mulai dapat membentuk gel,sedangkan 

titik leleh (melting point) adalah suhu dimana gelatin mulai meleleh. Titik gel dan 

titik leleh mempengaruhi karakteristik kekuatan gel.  

Adapun pengukuran titik leleh sebagai berikut larutan gelatin dengan 

konsentrasi 6,67% (b/b) disiapkan dengan aquades. Contoh diinkubasi pada suhu 

10 ºC selama 17 ± 2 jam. Pengukuran titik leleh dilakukan dengan cara memanaskan 

gel gelatin dalam waterbath. Diatas gel gelatin tersebut diletakkan gotri dan ketika 

gotri jatuh ke dasar gel gelatin maka suhu tersebut merupakan suhu titik leleh. 

2.6. Faktor-Faktor Kualitas 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 (Gilsenan, 

et.al, 2000) 
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Menurut Hinterwaldner (1977), 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. 

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 tinggi.Untuk memudahkan pembersihan maka 

sebelumnya dilakukan pemanasan pada air mendidih selama 1 –2 menit (Pelu, et 

al., 1998). 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 – 80oC sehingga dihasilkan kelarutan lemak yang optimum 

(Wars dan Courts, 1977). 

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). Menurut Wiyono (1992), asam yang biasa digunakan dalam 

proses demineralisasi adalah asam klorida dengan konsentrasi 4 – 7 %. Sedangkan 

menurut Hinterwaldner (1977), proses demineralisasi ini sebaiknya dilakukan 

dalam wadah tahan asam selama beberpa hari sampai dua minggu. 

Selanjutnya pada kulit dan ossein dilakukan tahap pengembungan 

(swelling) yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan 

mengkonversi kolagen menjadi gelatin (Surono, et al., 1994).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 
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tidak menusuk hidung. Sedangkan asam anorganik yang biasa digunakan adalah 

asam hidroklorat, fosfat, dan sulfat. 

Jenis pelarut alkali yang umum digunakan adalah sodium karbonat, sodium 

idroksida, potassium karbonat dan potassium hidroksida (Choi and Regestein, 

2000) Menurut Ward dan Court (1977) 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. 

2.6. Asam asetat 

Asam asetat adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai 

pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan . Konsentrasi asam asetat merupakan 

salah satu paling sederhana setelah larutan asam asetat dalam air. Artinya 

tradisosiasi sebagian menjadi H+ dan CH3C0-.Asam asetat bersifat korosif 

terhadap banyak logam seperti besi, magnesium, dan seng, membentuk gas 

hidrogen dan garam-garam asetat (disebut logam asetat). Asam asetat adalah salah 

satu contoh dari asam karbosilat yang mempunyai gugus fungsi +COOH yang 

disebut gugus kaboksil karena merupakan gugus dari gugus karbonil. 

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(Ward dan Courts 1977). 
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Asam asetat atau lebih di kenal 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 118,10C. Asam asetat mempunyai aplikasi yang sangat 

luas di bidang industri dan pangan. Di Indonesia, kebutuhan asam asetat masih 

harus di import, sehingga perlu di usahakan kemandirian dalam penyediaan bahan 

(Hardoyono, 2007). 

Asam asetat adalah asam lemah monoprotik basa konjugasinya adalah asetat 

(CH3COO−).Asam asetat adalah pelarut protik hidrofilik (polar), mirip seperti air 

dan etanol. Asam asetat bercampur dengan mudah dengan pelarut polar atau non 

polar lainnya seperti air, kloroform dan heksana. Sifat kelarutan dan kemudahan 

bercampur dari asam asetat ini membuatnya digunakan secara luas dalam industri 

kimia dan laboratorium ( Hart, 2003). 

Asam asetat termasuk asam organik yang dapat dibuat dengan banyak cara, 

empat diantaranya yaitu: oksidasi alkohol primer atau aldehid, oksidasi rantai 

samping alkil pada cincin aromatik, dengan karbon dioksida, dan hidrolisis alkil 

sianida (nitril) ( Hart, 2003). 

 

 

2.7. Hipotesis 

 Diduga ada pengaruh konsentrasi asam asetat terhadap kekuatan gel  dan 

titik leleh gelatin kulit kelinci. 

 

 

 




