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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Bandeng 

Ikan bandeng pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Dane 

Forsskal pada tahun 1925 di laut merah, yang dalam bahasa latin adalah Chanos 

chanos, Bahasa Inggris Milkfish, dan dalam bahasa Bugis Makassar Bale Bolu, 

Menurut Sudrajat (2008) taksonomi dan klasifikasi ikan bandeng adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Gonorynchiformes 

Family  : Chanidae 

Genus  : Chanos 

Spesies : Chanos chanos 

Nama dagang : Milkfish 

Nama lokal : Bolu, muloh, ikan agam  

Ikan bandeng jantan memiliki sisik yang kelihatan lebih cerah dari betinanya. 

Sirip dada dan perut dilengkapi dengan sisik tambahan yang besar, serta sirip anus 

menghadap kebelakang. Selaput beningnya menutupi mata, dengan mulut yang 

kecil dan tidak bergigi, terletak pada bagian depan kepala dengan simetris. Bandeng 

jantan memiliki lubang anusnya yang hanya dua buah dan ukuran badan agak kecil, 

sedangkan bandeng betina memiliki lubang anus tiga buah dan ukuran badan lebih 

besar dari ikan bandeng jantan. Pertumbuhan ikan bandeng relatif cepat yaitu 1,1 – 
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1,7% bobot badan per hari (Sudrajat, 2008). Ikan bandeng bisa mencapai berat rata-

rata 0,60 kg pada usia 5-6 bulan jika dipelihara dalam tambak (Murtidjo, 2002). 

Ikan bandeng berbentuk torpedo dan memiliki tubuh yang memanjang dan 

pipih seperti Gambar 1. Ikan bandeng bermulut agak runcing dengan ekor 

bercabang dan bersisik halus yang seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh sisik 

yang bertipe lingkaran yang berwarna keperakan, pada bagian tengah tubuh 

terdapat garis memanjang dari bagian penutup insang hingga ke ekor Habitat asli 

ikan bandeng adalah di laut, kemudian dikembangkan hingga dapat dibudidayakan 

pada air payau dan darat (Badrudin, 2014). 

 
Keterangan: A. Bandeng Laut 

B. Bandeng Payau 

C. Bandeng Tawar 

Gambar 1. Ikan Bandeng (Chanos chanos Forsskal) (Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Ikan Bandeng sering ditemukan di Samudera Hindia dan Pasifik dan hidup 

berkelompok di sekitar pesisir dan pulau-pulau dengan terumbu koral. Ikan muda 

A C B 
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yang baru menetas hidup di laut selama 2–3 minggu, kemudian berpindah ke rawa 

bakau yang berair payau, dan kadangkala kedanau yang berair asin. Bandeng baru 

kembali ke laut ketika dewasa untuk berkembang biak. Saat ini, ikan muda (nener) 

dikumpulkan orang dari sungai dan dibesarkan di tambak-tambak. Di sana bandeng 

bisa diberi makanan apa saja dan tumbuh dengan cepat. Perbandingan tinggi dengan 

panjang total sekitar 1:(4,0-5,2). Sementara itu, perbandingan panjang kepala 

dengan panjang total adalah 1:(5,2-5,5) (Sudrajat, 2008). 

Perbedaan ukuran dan berat pada ikan bandeng dapat disebabkan oleh sampel 

ikan bandeng yang berasal dari habitat berbeda yang menyebabkan 

rendemennyapun berbeda. Hal ini dijelaskan oleh Suwarsih (2010) bahwa bandeng 

yang diolah utuh tanpa duri sebesar 70-80%, sedangkan rendemen dari daging 

bandeng yang diperoleh penelitian ini yaitu 37,88% (bandeng air tawar) dan 

50,82% (bandeng air payau). Hal ini berbeda juga dikarenakan semakin bagus 

proses preparasi pemisahan daging dan tulang ikan maka semakin besar juga 

rendemen daging yang dihasilkan (Hafiludin, 2015). 

 Menurut Hafiludin (2015), kenampakan fisik ikan bandeng yang 

dibudidayakan dengan air tawar dan payau memiliki perbedaan dari segi ukuran 

tubuh. Panjang total ikan bandeng tawar adalah 16,21 cm dan berat total 32,1 g 

sedangkan bandeng payau 28,25 cm dan berat total 191,7 g. Berat bandeng dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu berat daging untuk bandeng tawar 10,2 g dan bandeng 

payau 97,412 g, berat jeroan bandeng tawar 2,0 g dan bandeng payau 15,379 dan 

berat kulit bandeng tawar 1,9 g dan bandeng payau 13,383 g. 

2.2 Kajian Umum Habitat Ikan Berdasarkan Salinitas  

 Salinitas merupakan total jumlah material dalam gram, termasuk ion-ion 
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inorganik (sodium dan klorid, fosfor organik, dan nitrogen) dan senyawa kimia 

(vitamin dan pigmen tanaman), yang terdapat dalam 1 kg air atau dapat juga 

didefinisikan sebagai konsentrasi ion total yang terdapat di perairan yang 

dinyatakan dalam satuan g/kg atau promil (‰). Salinitas air tawar kurang dari 0,5 

ppt, sedangkan salinitas rata-rata di laut terbuka sekitar 35 ppt dan berkisar antara 

33-37 ppt. Salinitas dapat bervariasi secara luas di daerah seperti teluk dan estuari 

yang dipengaruhi dari aliran arus, aliran air tawar dan evaporasi (Stickney, 2000). 

Perubahan salinitas menyebabkan terjadinya proses osmoregulasi yang akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan energi.  Saat salinitas lingkungan 

tidak sesuai dengan konsentrasi garam fisiologis dalam tubuh ikan, maka energi di 

dalam tubuh yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan akan digunakan untuk 

penyesuaian konsentrasi dalam tubuh dengan lingkungannya sehingga 

mengakibatkan proses pertumbuhan terhambat (Stickney, 2000). Hal inilah yang 

menyebabkan ukuran tubuh bandeng tawar lebih kecil dari bandeng payau dan laut.  

Osmoregulasi adalah proses pengaturan konsentrasi cairan dengan 

menyeimbangkan pemasukkan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau 

organisme hidup, atau pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi 

kehidupan sehingga proses-proses fisiologis dalam tubuh berjalan normal. 

Rahardjo (1980) menyatakan bahwa osmoregulasi adalah pengaturan tekanan 

osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan sehingga proses fisiologis 

tubuhnya berjalan normal, sehingga salinitas berhubungan erat dengan proses 

osmoregulasi dalam tubuh ikan yang merupakan fungsi fisiologis yang 

membutuhkan energi.  
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Hilangannya air dari dalam tubuh ikan yang hidup di laut melalui kulit, 

kemudian ikan akan mendapatkan garam-garam dari air laut yang masuk lewat 

mulutnya. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam seperti Na+, K+, dan 

Cl-, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Selanjutnya, insang 

ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. 

Sifat osmotik air berasal dari seluruh elektrolit yang larut dalam air tersebut di mana 

semakin tinggi salinitas maka konsentrasi elektrolit makin besar sehingga tekanan 

osmotiknya makin tinggi (Mc Connaughey dan Zottoli, 1983). 

Skeletonema costatum adalah pitoplankon sebagai pakan alami pada ikan dan 

udang. Marina (2013) melakukan penelitian dengan budidaya S. costatum yang 

dengan salinitas yang berbeda untuk mengetahui kandungan nutrisi S. costatum 

dalam skala massal. Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Budi 

daya Air Payau (BBPBAP) Jepara. Perlakuan dalam penelitian ini menggunakan 4 

salinitas yang berbeda, yaitu 15 ppt, 20 ppt, 25 ppt dan 30 ppt. Dari hasil 

keseluruhan diketahui bahwa perbedaan salinitas mempengaruhi kandungan nutrisi 

dari Skeletonema costatum, serta menunjukkan bahwa S. costatum mampu 

beradaptasi pada berbagai salinitas. 

Menurut Hafiludin (2015) kandungan gizi pada setiap ikan akan berbeda beda 

tergantung pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa jenis atau 

spesies ikan, jenis kelamin, umur dan fase reproduksi pada ikan. Faktor eksternal 

berupa faktor yang ada pada lingkungan hidup ikan berupa habitat, ketersediaan 

pakan dan kualitas perairan tempat ikan hidup. Aziz et al. (2013) mengemukakan 

bahwa habitat ikan berpengaruh terhadap kandungan kimia di dalam dagingnya 

seperti proksimat, asam amino dan asam lemak. 
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2.3 Gelatin 

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

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

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

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

hidroksiprolin (Chaplin, 2005). 

Kolagen adalah material yang memiliki kekuatan rentang dan struktur yang 

berbentuk serat. Protein jenis ini banyak terdapat dalam vertebrata tingkat tinggi, 

kaena hampir sepertiga protein dalam tubuhnya adalah kolagen. Semakin besar 

vertebratanya, maka semakin besar pula bagian total protein yang merupakan 

kolagen. Kolagen juga merupakan komponen serat utama dalam tulang, tulang 

rawan, lapisan kulit dalam (dermis), tendon (urat daging) dan gigi. Lensa mata 

dapat dikatakan tersusun dari kolagen murni (Lehninger, 1993). 

Kolagen adalah material yang menarik perhatian karena kolagen mempunyai 

kekuatan rentang, struktur istimewa, dan mengandung hidroksilisin dan 

hidroksiprolin yang merupakan asam-asam amino yang terdapat dalam beberapa 

protein lain. Zat yang diturunkan dari kolagen umun adalah gelatin. Jika kolagen 

dididihkan, struktumya akan menjadi rusak permanen dan menghasilkan gelatin. 

Karena banyak ditemukan rantai samping yang hidrofil (suku air) dalam gelatin, 

maka dalam larutan air akan membentuk gel (Katili, 2009). Struktur kolagen 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur Kolagen (Nurlidar, 2015) 

Gelatin bagian dari senyawa turunan protein yang dihasilkan dai serabut 

kolagen jaringan penghubung yang dihidrolis secara asam atau basa. Gelatin 

mengandung 18 asam amino asesnsial dan nonesensial dengan glisin (21,4%) dan 

prolin (12,4%) sebagai asam amino terbanyak merupakan komponen serat utama 

struktur yang kuat (Fauzi, 2007). 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Gelatin (Grobben, 2004) 

 Menurut Jaswir (2007) gelatin mengandung protein yang sangat tinggi dan 

rendah kadar lemaknya. Gelatin kering dengan kadar air 8-12% serta mengandung 

protein sekitar 84-86% protein, lemak hampir tidak ada dan 2-4% mineral. Dari 10 

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

asam amino essensial, satu asam amino essensial yang hampir tidak terkandung 

dalam gelatin yaitu Treptophane. Mekanisme reaksinya dapat digambarkan berikut:  
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C102H149N31O38 + H2O   C102H151N31O39 

Kolagen     Gelatin 

 Banyaknya produk yang menggunakan gelatin membuat pertumbuhan 

industri pembuat gelatin semakin meningkat menyebabkan berbagai jenis gelatin 

bermunculan dipasaran, sehingga memerlukan standar tertentu agar konsumen 

lebih mudah untuk memilih dan mendapatkan produk yang layak pakai. Mutu 

gelatin yang baik ditetapkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) digunakan 

sebagai acuan gelatin yang diolah sehingga produk yang menggunakan gelatin 

memiliki kesamaan mutu dan standar. Penggunaan gelatin dengan kualitas yang 

berbeda menghasilkan produk akhir yang berbeda hal ini yang membuat 

standarisasi gelatin perlu dilakukan. Standar mutu gelatin menurut SNI (1995) 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar Mutu Gelatin SNI 06-3735 

Standar Mutu Gelatin Karakteristik Sifat 

Warna Tidak berwarna sampai kekuningan 

pH 3,8-5,5 

Bau, rasa Normal (dapat diterima Konsumen) 

Kadar Air (%) Maksimum16 

Kadar Abu (%) Maksimum 3,25 

Kadar Protein (%) Maksimum 86 

Viskositas (cP) 1,5-7,5 

Logam Berat (mg/kg) Maksimum 50 

Kekuatan Gel (g bloom) 75-300 

Sumber: SNI (1995) 

2.4 Proses Pembuatan Gelatin 

Gelatin secara umum terbuat dari kulit atau tulang hewan yang kaya akan 

kolagen direndam dalam asam atau basa, kemudian diekstrasi dengan panas secara 

bertingkat, yaitu dilakukan pada evaporator atau tangki biasa degan suhu bertingkat 

untuk menghasilkan mutu gelatin yang berbeda-beda. Hasil ekstrak yang 

mengandung gelatin dibersihkan dari kotoran halus dan mineral dengan cara 
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penyaringan, sentrifugasi, demineralisasi dengan ion echanger. Filtrat disterilisasi 

UHT, dikeringkan, digiling dan terakhir dikemas dan siap dipasarkan. Proses lain 

yaitu filtrat hidrolisa dengan enzim protease, sehingga dihasilkan peptida atau 

sampai ke tingkat asam amino yang disebut gelita sol (Pertiwi dkk., 2016) 

Gelatin dibedakan menjadi dua dari cara pembuatannya, yaitu gelatin tipe A 

dan tipe B. Gelatin tipa A adalah gelatin yang umum dibuat dari kulit hewan yang 

masih muda (terutama kulit babi), sehingga proses pelunakannya dapat dilakukan 

dengan cepat yaitu dengan perendaman dalam larutan asam (A = acid). Gelatin tipe 

B adalah gelatin yang diolah dari bahan keras seperti kulit hewan yang tua atau 

tulang, sehingga proses perendamannya lama dan larutan yang digunakan yaitu 

larutan basa (B = basa) (Hastuti, 2007). 

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 diekstrak, maka penerapan 

jenis asam maupun basa organik dan metode ekstraksi lainnya seperti lama 

hidrolisis, pH dan suhu akan berbeda-beda. 

 Menurut Hidayat (2016) gelatin dapat diolah dari tulang ikan nila dengan 

menggunakan konsentrasi asam fosfat 6%, enzim papain 1,5%, serta dibandingkan 

dengan kontrol. Gelatin terbaik adalah dengan hidrolisis enzim papain konsentrasi 
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1,5% menunjukkan kriteria mutu: kekuatan gel 376,21 g bloom; viskositas 7,57 cP; 

rendemen 6,30%; kadar protein 86,46 %; kadar air 7,12 %; dan nilai pH 5,11. 

Proses ekstraksi gelatin dari tulang ikan kaci-kaci dimulai pada tahap 

pembersihan tulang ikan dari kotoran yang menempel (didegreasing) pada suhu 

70oC selama 25 menit kemudian dibersihkan dari sisa-sisa daging. Tulang yang 

telah dibersihkan lalu dipotong-potong ukuran 1-1,5 cm dan dijemur. Tulang kering 

direndam dalam HCl hingga terbentuk ossein. Setelah terbentuk ossein, diekstrak 

menggunakan aquadest dengan perbandingan ossein dan aquades 1:3 pada suhu 

70oC selama 5 jam. Ossein kemudian disaring dan dikeringkan menggunakan oven 

pada suhu 50-55oC. Hasil uji rendemen 9,48%, kadar air 7,72%, kadar abu 0,86%, 

pH 4,82, viskositas 6,20 cPs dan kekuatan gel 163,63 g bloom (Tajwir, 2007). 

Menururt Pertiwi (2016) ekstraksi gelatin dari tulang ikan patin melalui dua 

tahap yaitu tahap pre-treatment menggunakan asam dengan waktu 5 jam dan 

ekstraksi utama dengan aquadest dengan suhu 70oC. Hasil rendemen sebesar 

6,14%. Gelatin tulang ikan patin memiliki pH 4,46, kekuatan gel 364,19 bloom, 

daya kunyah sebesar 261,76 g dan viskositas 3,83 cP. Kadar air, kadar abu, kadar 

protein dan kadar lemak masing-masing sebesar 7,72; 0,38; 58,70, dan 2,79%. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu ekstraksi dan lamanya 

proses pre-treatment yang digunakan, maka bobot molekul protein menjadi 

semakin tinggi. 

2.5 Surimi  

 Surimi merupakan istilah dalam bahasa jepang untuk daging lumat dan 

jaringan yang akan dicuci. Surimi juga dapat disebut sebagai olahan daging cincang 

yang telah mengalami beberapa kali proses pencucian yang dimaksudkan untuk 
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menghilangkan komponen yang larut air seperti protein, sarkoplasma, darah dan 

enzim (Abdurachman, 1987; Uju, 2006; Mahawanich, 2008). 

Pada dasarnya, hampir semua daging bisa dijadikan surimi. Hal pertama yang 

dilakukan sebelum membuat surimi adalah membuat daging lumat. Daging giling 

yang digunakan untuk pembuatan surimi sebaiknya memiliki diameter 3 mm 

hingga 5 mm. Sebelum daging ditekan, daging harus dibersihkan dari tulang, kulit 

dan darah. Ukuran dan tekstur dari daging giling ikan juga akan memberikan 

pengaruh pada kualitas daging ikan lumat (Park, 2000). 

Surimi adalah protein miofibril yang stabil yang terdapat dari daging ikan 

yang telah dipisahlan dari tulang dan kulitnya kemudian digiling, setelah itu 

mengalami pencucian serta pencampuran dengan kriyoprotektan. Surimi juga 

merupakan produk antara yang dapat digunakan untuk variasi produk lainnya 

seperti kamaboko, chikuwa dan beberapa produk lainnya. Proses pendinginan beku 

akan menyebabkan protein dalam daging ikan akan keluar dan akan mengalami 

denaturasi (Park, 2000). Hal inilah yang membuat penambahan bahan pengenyal 

penting untuk mempertahankan kekenyalan surimi sebagai cirikhas. 

Berdasarkan bentuk dan tipenya surimi terbagi menjadi dua tipe yaitu surimi 

beku dan surimi segar. Surimi beku adalah surimi dalam bentuk blok dan biasanya 

mengandung gula dan bahan-bahan tambahan seperti polifosfat, sedangkan surimi 

segar adalah surimi yang tidak menggunakan bahan-bahan tersebut. Surimi beku 

adalah semi bahan setengah jadi yang digunakan sebagai bahan mentah pembuatan 

berbagai macam olahan surimi diantaranya bakso ikan, sosis ikan, sio may, mie 

ikan, burger ikan dan sejenisnya yang spesifikasinya menuntut kemampuan dalam 

pembentukan gel. Mutu surimi beku umumnya dinilai dari kekuatan gel dan warna 
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dimana sangat tergantung dari faktor-faktor seperti: spesies ikan, kesegaran ikan, 

metode dan pengawasan pengolahan, kadar air, pengawasan suhu pembekuan dan 

penyimpanan, serta kondisi penanganan dan distribusi (Moniharapon, 2014). 

Standar utama surimi adalah kekuatan gel dan warna yang bergantung dari 

faktor bahan baku, seperti jenis ikan, kesegaran ikan, metode dan pengawasan 

pengolahan, kadar air, pengawasan suhu pembekuan dan penyimpanan serta 

kondisi penanganan dan distribusi (Fitrial, 2000). Penentuan mutu dapat dilakukan 

dengan mengukur kekuatan gel dengan penilaian organoleptik yaitu uji lipat dan uji 

gigit serta kenampakan yang menarik bagi konsumen (Tan dkk., 1987). Proses 

pembekuan pada surimi menyebabkan hilangnya kelenturan akibat denaturasi 

protein sehingga penambahan pencegahan denaturasi sangat penting dilakukan. 

Persyaratan mutu surimi menurut SNI (2013) secara kimia harus memiliki 

kadar air maksimal 80% dan memiliki kadar protein minimal 12%, serta tidak 

memiliki cemaran logam, mikroba dan fisik. Persyaratan mutu surimi lainnya dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat Mutu Surimi  

No. Jenis Uji Persyaratan Mutu 

1. Organoleptik Sekor 7 

2. Cemaran Mikroba 

a. Alt, maks 

b. Escherichia coli 

c. Caliform 

d. Salmonella 

e. Vibrio cholera 

 

5 x 105 Koloni/g 

< 3 AMP/g 

3 Per 25 g 

negatif 

negative 

3. Cemaran Kimia 

a. Abu total, maks 

b. Lemak, maks 

c. Protein, minal 

 

1% b/b 

0,5% b/b 

15% b/b 

4. Fisik 

a. Suhu Pusat, maks 

b. Uji Lipat 

c. Elastisitas, min 

 

-18oC 

Tidak retak bila dilipat 

300 g/cm2 

Sumber: SNI (2013) 
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2.6 Mekanisme Pembentukan Gel pada Surimi 

Pembentukan gel pada surimi terjadi dalam dua tahap yaitu adalah 

denaturasi dan agregasi membentuk struktur tiga dimensi. Terdapat empat tipe 

ikatan utama yang berkontribusi terhadap pembentukan struktur jaringan selama 

proses gelasi dari pasta surimi, yaitu ikatan garam, ikatan hidrogen, ikatan disulfida 

dan ikatan hidrofobik. Interaksi hidrofobik terjadi ketika suhu naik dan ikatan 

hidrogen menjadi tidak stabil (Niwa, 1992). 

Kryoprotektan adalah bahan yang biasa ditambahkan dalam pembuatan 

surimi yang tidak langsung diolah menjadi produk lanjutan, melainkan akan 

disimpan terlebih dahulu pada suhu beku dalam waktu yang lama 

(Pipatasatayanuwong dkk., 1995). Penambahan cryoprotectant dalam pembuatan 

surimi dilakukan untuk mencegah terjadinya denaturasi protein selama 

penyimpanan pada suhu rendah dan untuk menstabilkan salah satu komponen yang 

penting yaitu protein miofibril, sehingga terbentuknya gel (Sonjit dkk., 2005). 

Shimizu dan Yukada (1985) menyatakan surimi selama pelumatan dan 

pengadukan dengan garam akan terbentuk “sol” aktomiosin. Jika pasta ikan ini 

dibiarkan secara perlahan akan membentuk rantai silang gel, atau “Suwari”. Gel 

“Suwari” ini terbentuk pada suhu 20-50oC. Ikan mempunyai kecepatan berbeda 

dalam membentuk gel “Suwari” tergantung dari protein aktin dan myosin. 

Penambahan gelatin ikan dengan konsentrasi bertingkat (0-20%) 

menghasilkan sifat gel surimi yang berbeda. Penambahan gelatin ikan dengan 

konsentrasi 10% dapat meningkatkan kekenyalan dan deformasi gel surimi yang 

diperoleh. Namun demikian, penambahan dengan konsentrasi lebih tinggi (20%) 

membuat penurunan gaya putus dan deformasi gel surimi (Kaewudom, 2016). 


