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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Kulit Sapi 

Kulit binatang menurut bahasa adalah lapisan terluar dari tubuh binatang. 

Sedangkan menurut istilah adalah organ terbesar dari tubuh yang menutupi daging 

dimana kulit menjadi tempat tumbuhnya bulu-bulu dari binatang. Kulit 

merupakan lapisan paling luar dari tubuh binatang dan berfungsi sebagai 

pelindung tubuhnya. Secara histologi kulit diartikan sebagai organ tubuh yang 

tersusun dari jaringan epitel, jaringan ikat dan jaringan lain yang terdapat dalam 

kulit (Djojowidagdo, 1983). 

Kulit adalah hasil samping dari pemotongan ternak, merupakan lapisan 

terluar dari tubuh hewan, diperoleh setelah hewan tersebut mati dan dikuliti. Kulit 

dari ternak besar dan kecil baik sapi, kerbau dan domba serta kambing memiliki 

struktur jaringan yang kuat dan berisi, sehingga dalam penggunaannya dapat 

dipakai untuk keperluan pangan dan non pangan (Sudarminto, 2000). 

Kulit sapi mentah basah adalah kulit yang diperoleh dari hasil pemotongan 

ternak sapi, dimana kulit tersebut telah dipisahkan dari seluruh bagian dagingnya, 

baik yang segar maupun yang digarami (BSN, 1992). Menurut Hastutiningrum 

(2009) kulit hewan terdiri atas protein, yang bila dihidrolisis dapat menghasilkan 

kolagen yang sangat baik untuk bahan pembuatan gelatin. 

Kulit segar mengandung kadar air sebesar 64%, protein 33%,lemak 2%, 

mineral 0,5% dan senyawa lain seperti pigmen 0,05%, secara histologi kulit 

hewan dapat dibagi atas tiga lapis yaitu:  lapisan epidermis yang sering disebut 

lapisan tanduk dan sifatnya sebagai pelindung pada waktu masih hidup, lapisan 

korium atau cutis, lapisan ini terdiri atas jaringan serat kolagen, dan lapisan
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subkutis, pada hewan lapisan ini berfungsi sebagai batas antara tenunan kulit dan 

tenunan daging, pada lapisan ini banyak terdapat tenunan lemak dan pembuluh 

darah. (Nurwantoro dan Mulyani, 2003). 

Komposisi asam amino kulit sapi dan babi memiliki kandungan glisin, 

prolin dan arginin dalam jumlah yang tinggi dibandingkan dengan asam amino 

lainnya. Pada kulit sapi, jumlah asam amino glisin, prolin dan arginin yang 

terkandung lebih rendah dibandingkan dengan kulit babi. Kedua gelatin memiliki 

jumlah tirosin yang rendah dan histidin tidak terdeteksi pada keduanya (Hafidz, 

2011). 

2. 2 Kolagen 

Kolagen adalah suatu jenis protein yang tersusun atas beberapa asam 

amino. Diperkirakan jumlah kolagen dalam tubuh hewan terdapat sekitar 30% 

dari total protein tubuh. Kolagen terdapat di dalam tubuh semua jenis hewan multi 

seluler baik yang tidak bertulang belakang maupun yang bertulang belakang. Jenis 

protein yang terdapat pada kolagen adalah jenis protein serat yang berwarna 

bening kekuning-kuningan dari jaringan penghubung (connecting tissue) pada 

tubuh hewan : khususnya kulit (corium), tulang (ossein) dan otot. Sifat-sifat dari 

kolagen antara lain : tidak larut dalam larutan asam maupun alkali, tahan terhadap 

enzim tripsin dan chimotripsin. Kolagen juga dapat mengkerut apabila 

dipanaskan. Dan apabila pemanasannya sampai berada diatas suhu 

pengkerutannya 52° C maka kolagen akan berubah menjadi gelatin (Retno, 2012). 

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 kolagen (Chaplin, 



7 

 

 
 

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 strukturheliks. 

Tropokolagen akan terdenaturasi oleh pemanasan atau perlakuan dengan zat 

seperti asam, basa, urea, dan potassium permanganat (Wong, 1989). 

Konversi kolagen yang bersifat tidak larut dalam air menjadi gelatin yang 

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 berasal dari bahasa latin (gelatos) yang berarti pembekuan. Gelatin 

adalah protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari kulit, jaringan 

ikat dan tulang hewan. Gelatin menyerap air 5-10 kali beratnya. Gelatin larut 

dalam air panas dan jika didinginkan akan membentuk gel. Sifat yang dimiliki 

gelatin bergantung pada jenis asam amino penyusunnya. Gelatin merupakan 

polipeptida dengan bobot molekul antara 20.000 g/mol – 250.000 g/mol (Suryani 

dkk., 2009). 

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 
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secara kimiawi diperoleh melalui rangkaian proses hidrolisis kolagen yang 

terkandung dalam kulit dan tulang. Reaksi yang terjadi adalah : 

C102H149N31O38 + H2O  C102H151N31O39 

 

Pada proses perendaman kulit akan terjadi interaksi antara ion H+ dari 

larutan asam dengan kolagen. Selama proses ekstraksi sebagian ikatan hidrogen 

dalam tropokolagen serta ikatan silang yang menghubungkan tropokolagen satu 

dan lainnya dihidrolisis sehingga menyebabkan rantai tropokolagen mulai 

kehilangan struktur triple heliknya dan menjadi rantai-rantai α yang mudah larut 

dalam air atau disebut juga dengan gelatin (Kurnianingsih, 2004). 

Sifat-sifat yang dimiliki gelatin tergantung dari komposisi asam amino 

tersebut. Komposisi asam amino bervariasi tergantung pada sumber kolagen, 

spesies hewan penghasil jenis kolagen. Gelatin dan kolagen memiliki komposisi 

kimia yang berbeda. Gelatin merupakan protein jenis kolagen yang dihidrolisis 

dengan asam, alkali atau enzim sehingga dihasilkan campuran asam-asam amino. 

Gelatin mengandung asam amino non essensial yaitu asam glutamat yang tinggi 

yang sangat penting peranannya dalam pengolahan makanan, karena dapat 

menimbulkan cita rasa yang lezat (Winarno, 2008). 

Wahyuni dan Rosmawati (2003) menyatakan bahwa gelatin dapat 

mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film, mempengaruhi viskositas 

suatu bahan, dan dapat melindungi sistem koloid. Gelatin terdenaturasi pada suhu 

diatas 80° C. Gelatin memiliki sifat larut air. Gelatin dapat membentuk gel dan 

bersifat thermal reversible. Thermal reversible yaitu setelah gel dipanaskan dan 

selanjutnya didinginkan dapat membentuk gel kembali. Mekanisme pembentukan 

Kolagen Gelatin 
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gel melibatkan ikatan ionic dari gugus karbonil dari rantai asam amino ikatan 

hidrogen (Hettiarachy dan Ziegler, 1994). 

Nilai pH gelatin mempengaruhi sifat-sifat gelatin lainnya seperti viskositas 

dan kekuatan gel. Gelatin dengan pH netral akan bersifat stabil dan 

penggunaannya akan menjadi lebih luas. Proses asam cenderung menghasilkan 

pH rendah, sedangkan proses basa akan memiliki kecenderungan menghasilkan 

pH yang tinggi (Astawan dkk., 2002). 

Titik isoelektrik protein (pI) adalah pH dimana protein memiliki jumlah 

muatan ion positif dan ion negatif yang sama. Pada titik isoelektriknya, kelarutan 

protein rendah sehingga terjadi penggumpalan atau pengendapan protein. Dengan 

demikian titik isoelektrik gelatin penting diketahui karena akan berpengaruh pada 

penggunaannya dalam berbagai produk, terutama kaitannya dengan tingkat 

kelarutan gelatin (Baker, 1994). Sifat-sifat gelatin dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sifat-Sifat Gelatin 

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 (cP) 1,5 – 7,5 2,0 – 7,5 

Kadar Abu (%) 0,3 – 2 0,5 – 2 

Sumber : GMIA (2012) 

Nilai pH yang dimaksud pada Tabel 1 merupakan pH gelatin sedangkan 

titik isoelektrik merupakan pH ketika proses ekstraksi gelatin berlangsung. Titik 

isoelektrik gelatin tipe A berkisar antara 7 – 9 sedangkan menurut Poppe (1992), 

titik isoelektrik gelatin berkisar antara 4,8 – 9,4. Gelatin yang dihasilkan melalui 

proses asam mempunyai titik isoelektrik yang lebih tinggi dibandingkan gelatin 

yang dihasilkan dari proses basa. 
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Gelatin sangat kaya dengan asam amino lisin (Gly) (hampie sepertiga dari 

total asam amino), prolin (Pro) dan 4-hidroksiprolin (4Hyd). Kandungan 4Hyd 

berpengaruh terhadap kekuatan gel gelatin, makin tinggi asam amino ini, kekuatan 

gel juga lebih baik. Gelatin mengandung protein yang sangat tinggi dan rendah 

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

sekitar 84 – 86 %, lemak hampir tidak ada dan 2 – 4 % mineral. Sepuluh jenis 

asam amino essensial yang dibutuhkan tubuh terkandung dalam gelatin, satu asam 

amino essensial yang tidak terkandung dalam gelatin adalah triptophane (Jaswir, 

2007). 

Asam-asam amino saling terikat melalui ikatan peptida membentuk 

gelatin, pada asam amino gelatin berupa Gly-X-Y dimana 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 dkk., 2004). 

Menurut Fardiaz (1989), molekul-molekul gelatin mengandung tiga 

kelompok asam amino yang tinggi, yaitu sekitar sepertiganya terdiri dari residu 

asam amino glisin atau alanin, hampir seperempatnya terdiri atas asam amino basa 

atau asam, dan seperempatnya lagi merupakan asam amino prolin dan 

hidroksiprolin. Proporsi yang tinggi dari residu polar ini membuat molekul gelatin 

mempunyai afinitas yang sangat tinggi terhadap air. Oleh karena proporsi yang 

tinggi dari residu prolin dan hidroksiprolin, molekul-molekul gelatin tidak mampu 

untuk berlilit membentuk coil helix seperti halnya pada kebanyakan molekul 

protein, sebaliknya molekul-molekul gelatin ini membentuk molekul yang 
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panjang dan tipis, suatu sifat yang sangat menguntungkan dalam proses 

pembentukan gel. 

Secara kimiawi, gelatin merupakan sumber protein berharga yang 

merupakan produk sampingan hewan yang melalui proses hidrolisis parsial 

kolagen dari bagian-bagian tertentu tubuh hewan seperti kartilago, tulang, tendon, 

dan kulit. Dari segi penampakan fisik, gelatin merupakan substansi padat (solid), 

dari tidak berwarna sampai berwarna sedikit kekuningan serta nyaris tanpa rasa 

dan bau (Jaswir, 2007). Sifat fisika, kimia, dan fungsional gelatin merupakan sifat 

yang sangat menentukan mutu gelatin. Standar mutu gelatin yang dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Standar Mutu Gelatin 

Standar Mutu Gelatin Karakteristik Syarat  

Warna Tidak berwarna 

Bau, rasa Normal (dapat diterima konsumen) 

Kadar air Maksimum 16% 

Kadar abu Maksimum 3,25% 

Kadar protein Maksimum 86% 

Logam berat Maksimum 50 mg/kg 

Kekuatan gel 75 – 300 gram Bloom 

Viskositas 1,5 – 7,5 cP 

Arsen Maksimum 2 mg/kg 

Tembaga Maksimum 30 mg/kg 

Seng Maksimum 100 mg/kg 

Sulfit  Maksimum 1000 mg/kg 

Sumber : SNI 06-3735 (1995) 

2. 4 Metode Ekstraksi Gelatin 

Prinsip pembuatan gelatin dibagi menjadi dua, yaitu proses asam dan 

proses basa. Perbedaan kedua proses tersebut terletak pada proses 

perenndamannya. Berdasarkan kekuatan ikatan kovalen silang protein dan jenis 

bahan yang diekstrak, maka penggunaan jenis asam, bahan organik serta metode 

ekstraksi akan berbeda-beda. Terdapat tiga tahapan penting dalam pembuatan 
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gelatin, yaitu persiapan bahan baku, konversi kolagen menjadi gelatin dan 

pemurnian serta perolehan gelatin dalam bentuk kering (Pelu dkk., 1998). 

Tahap persiapan, dilakukan proses pencucian atau pembersihan pada kulit. 

Tahap pembersihan ini sangat penting bagi kualitas produk akhir, antara lain pada 

warna, bau, kadar lemak, dan kadar abu gelatin. Proses pembersihan dilakukan 

dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, dan sisik halus bagian luar. 

Berdasarkan penelitian Pelu dkk. (1998), pada proses pembersihan terjadi 

penurunan kadar abu dari 0,20% (kulit mentah) menjadi 0,14% (bersih bersih) dan 

penurunan kadar lemak dari 0,5% (kulit mentah) menjadi 0,3% (kulit bersih). 

Penurunan nilai kadar lemak yang tidak melebihi 5% merupakan salah satu 

persyaratan mutu gelatin. Tahap selanjutnya adalah proses pengembangan 

(swelling) yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan mengkonversi 

kolagen menjadi gelatin. Tahap ini dilakukan dengan merendam kulit dalam 

larutan asam organik, asam anorganik, dan alkali. Untuk memudahkan 

homogenisasi pada swelling dan ekstraksi dilakukan pemotongan kulit (Pelu dkk., 

1998). 

Menurut Ismeri dkk. (2009) bahwa secara ekonomis, proses asam lebih 

disukai dibandingkan dengan proses basa. Hal ini karena perendaman yang 

dilakukan dalam proses asam relatif lebih singkat yaitu (3-4 minggu) dibanding 

dengan proses basa (sekitar 3 bulan). Selain itu, keuntungan dari proses asam 

antara lain persiapan bahan baku hanya memerlukan waktu relatif singkat dan 

biaya lebih murah. 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 
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dihidrolisi oleh larutan asam lebih banyak daripada larutan basa. Karena itu 

perendaman dalam larutan basa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

menghidrolisis kolagen. 

Kolagen akan terdisosiasi menjadi unit tropokolagen akibat kehilangan 

ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik yang membantu menstabilkan struktur helix 

pada kolagen. Langkah selanjutnya dalam hidrolisis kolagen adalah pemutusan 

ikatan intramolekul antara tiga rantai dalam struktur helix menjadi tiga rantai 

alpha, beta atau gamma. Menurut Lehninger (1993), kolagen akan terputus jika 

terkena asam kuat dan basa kuat dan akan mengalami transformasi dari bentuk 

untaian tidak larut dan tidak tercerna menjadi gelatin dalam air panas. Sifat-sifat 

dari kolagen antara lain : tidak larut dalam larutan asam maupun alkali, tahan 

terhadap enzim tripsin dan chimotripsin. Kolagen juga dapat mengkerut apabila 

dipanaskan, dan apabila pemanasannya sampai berada diatas suhu pengkerutannya 

52° C maka kolagen akan berubah menjadi gelatin (Kirk dan Othmer, 1996)  

Menurut Wang dkk. (2008) konsentrasi larutan asam berpengaruh terhadap 

jumlah kolagen yang terlarut selama proses ekstraksi berlangsung. Pada penelitian 

Ulfah (2011) gelatin ceker ayam dengan perendaman pada asam asetat dengan 

konsentrasi 3,5% berpengaruh sangat nyata terhadap terhadap rendemen gelatin 

kulit kaki ayam dengan rata-rata 7,24%. Pada penelitian Juliasti dkk. (2014) 

gelatin dari limbah tulang kaki kambing diperoleh perlakuan terbaik dengan 

perlakuan penambahan asam klorida 4,5% dengan kekuatan gel 87,54 Bloom, 

viskositas 2,05 cP, absorbansi kejernihan 0,59, kadar protein 78,09%, dan kadar 

abu 2,33%. Pada penelitian Rapika dkk. (2016) gelatin dari kulit sapi dengan 

perlakuan yang terbaik adalah perlakuan konsentrasi HCl 3% dengan lama 
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perendaman 12 jam dengan rendemen 37,93%, kekuatan gel 185 g/bloom, dan 

viskositas 1,79 cP. 

Mutu gelatin yang tinggi diperoleh dari suhu ekstraksi yang rendah, tetapi 

suhu ekstraksi yang tinggi akan meningkatkan rendemen (Ockerman dan Hansen, 

2000). Suhu ekstraksi yang berbeda diharapkan akan menghasilkan gelatin dengan 

karakteristik yang baik. 

Salah satu karakteristik serat kolagen adalah mengkerut atau menciut 

ketika dipanaskan. Suhu pengerutan (Ts) berbeda untuk sumber kolagen dari 

spesies yang berbeda. Suhu pengerutan untuk kolagen dari kulit mamalia berkisar 

antara 60-65° C. Ketika kolagen dipanaskan dengan suhu diatas suhu 

pengerutannya (T>Ts), maka ikatan silang dari rantai triple helix pada kolagen 

akan terputus dalam jumlah yang sangat besar, sehingga struktur kolagen  terpisah 

menjadi gulungan (coils) secara acak yang larut dalam air dan disebut sebagai 

gelatin (Belitz dan Grosch, 1999).  

Pada penelitian Wulandari dkk. (2013) karakteristik fisik gelatin tulang 

ikan gabus (Channa striata)  yang terbaik dihasilkan dari kombinasi perlakuan 

defatting dengan suhu ekstraksi 70° C dengan nilai ekuatan gel 202,9 bloom, 

viskositas 3,87 cP, titik leleh 22,5° C, dan rendemen 3,53%. Pada penelitian 

Sompie dkk. (2015) karakteristik gelatin kulit kaki ayam dengan perlakuan terbaik 

diperoleh dari perlakuan suhu ekstraksi 60° C dengan rendemen 13,91%, kekuatan 

gel 64,42 g Bloom, viskositas 5,05 cP, kadar protein 88,93%, dan kadar air 

4,98%. 
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2. 5 Marshmallow 

Marshmallow merupakan suatu jenis permen (termasuk soft candy) yang 

berbahan dasar gelatin dan gula terutama sukrosa dan beberapa tipe glukosa yang 

berbeda. Soft candy mempunyai tekstur yang lunak, dapat digigit dan tidak 

lengket digigi sewaktu dikunyah (Alikonis, 1979). Marshmallow merupakan 

makanan ringan bertekstur seperti busa yang lembut dalam berbagai bentuk, 

aroma dan warna. Gambaran dari definisi marshmallow dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Marshmallow (Anonim, 2012) 

Pada konfeksioneri, gelatin digunakan untuk memberikan fase cair dengan 

stabilitas yang cukup pada produk. Hal ini memungkinkan untuk mengubahnya 

menjadi busa dengan memasukkan gelembung udara. Setelah pengocokan atau 

aerasi, keuntungan produk antara lain sifatnya dalam meningkatkan volume 

(menurunkan densitas), meningkatkan sifat viskositas (kekentalan), perubahan 

karakteristik sensori, tekstur yang halus, rasa manis dalam mulut dan sedikit 

lengket. Gelatin pada marshmallow berfungsi sebagai whipping dan gelling agent 

sehingga marshmallow memiliki tekstur lembut dan elastis atau kenyal. Gel 

gelatin meleleh pada suhu 27 – 34° C, oleh sebab itu gelatin sering meleleh di 

dalam mulut. Sifat ini merupakan sifat yang diperlukan dalam banyak makanan 

(Imeson, 1999). Tekstur merupakan salah satu parameter untuk menentukan mutu 



16 

 

 
 

dari marshmallow. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur marshmallow 

diantaranya adalah formulasi yang digunakan baik jenis bahan maupun jumlah 

bahan yang digunakan, densitas yang diinginkan, dan metode pembuatan, serta 

peralatan yang digunakan. Rata-rata kandungan kelembaban pada produk grained 

sebesar 5-10% dan produk nongrained sebesar 15-18% (Nakai dan Modler, 1999). 

Marshmallow dihasilkan dari sistem koloid. Sistem koloid terdiri dua fase, 

yakni fase terdispersi (fase dalam) dan fase pendispersi (fase luar). Berdasarkan 

fase zat terdispersi, sistem koloid terbagi atas tiga bagian, yaitu koloid sol, emulsi 

dan buih. Sol adalah koloid dengan zat terdispersinya fase padat. Emulsi adalah 

koloid dengan zat terdispersinya fase cair. Buih adalah koloid dengan zat 

terdispersinya fase gas (Williams, 1989). Standar mutu dari marshmallow dapat 

dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Syarat Mutu Kembang Gula Lunak Jelly berdasarkan SNI 3547.2:2008 

Kriteria Uji Persyaratan Mutu Kembang Gula 

Lunak 

Rasa Normal 

Bau  Normal 

Kadar air (%b/b) Maks. 20 

Kadar abu (%b/b) Maks. 3 

Gula reduksi (dihitung sebagai gula 

inversi) (%b/b) 

Maks. 25 

Sakarosa (%b/b) Min. 27 

Cemaran timbal (mg/kg) Maks. 2,0 

Cemaran tembaga (mg/kg) Maks. 2,0 

Cemaran timah (mg/kg) Maks. 40 

Cemaran raksa (mg/kg) Maks. 0,03 

Cemaran arsen (mg/kg) Maks. 1,0 

Angka lempeng total (koloni/g) Maks. 5 x 10
4 

Bakteri coliform (APM/g) Maks. 20 

Escherichia coli (APM/g) < 3 

Salmonella  Negatif/25 g 

Staphylococcus aureus (koloni/g) Maks. 1 x 10
2 

Kapang dan khamir (koloni/g) Maks. 1 x 10
2
 

Sumber : BSN (2008) 
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2. 6 Bahan Baku Pembuatan Marshmallow 

2. 6. 1 Gelatin 

Gelatin memiliki peran yang sangat besar dalam pembuatan marshmallow 

yaitu berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan lapisan pertemuan udara 

dengan cairan sehingga memudahkan pembentukan busa, menstabilkan busa yang 

terbentuk dengan cara meningkatkan kekentalan, membentuk busa karena sifat 

jel-nya, sifat koloid-nya mencegah terjadinya kristalisasi gula sehingga produk 

yang dihasilkan lembut dan tahan lama (Kurniawati, 2013). 

Menurut Aini (2013) marshmallow dibuat dengan penambahan gelatin 

sebagai pembentuk aerasi, putih telur atau protein nabati, yang dapat 

memperbaiki “whipping properties” tekstur pada marshmallow. Aerasi dilakukan 

didalam suatu mixer baik secara batch mau pun kontinyu sebelum dilakukan 

pencetakan dan proses Aging. Ada beberapa macam gelling agent yang berbeda 

yang dapat digunakan untuk pembuatan marshmallow, tergantung dari tekstur 

akhir yang diinginkan. Kekuatan gel yang dihasilkan tergantung dari jumlah 

gelling agent yang ditambahkan, Jumlah gelatin yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan gel yang diinginkan berkisar antara 5-18%, tergantung dari 

kekerasan produk akhir yang diinginkan (Aini, 2013). 

Menurut Ramdhani (2012) pada pembuatan marshmallow dengan 

perbedaan sumber gelatin, menggunakan konsentrasi gelatin 10% pada sumber 

gelatin ikan, sapi, dan babi. Gelatin sapi memberikan hasil tekstur yang terbaik. 

Menurut Koswara (2009) penambahan gelatin pada marshmallow sekitar 15-60%. 
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2. 6. 2 Sukrosa 

Gula adalah istilah umum yang sering diartikan bagi setiap karbohidrat 

yang digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan biasanya 

digunakan untuk menyatakan sukrosa. Sukrosa (gula tebu) merupakan salah satu 

jenis disakarida yang terdiri dari molekul glukosa dan fruktosa. Penggunaan 

sukrosa dalam pengolahan pangan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengawet. Penambahan sukrosa dalam 

pembuatan produk makanan berfungsi untuk memberikan rasa manis, dan dapat 

pula sebagai pengawet yaitu dalam konsentrasi tinggi menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme dengan cara menurunkan aktivitas air dari bahan (Winarno, 

2008). 

Sukrosa merupakan polimer dari molekul glukosa dan fruktosa melalui 

ikatan glikosidik yang mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan. 

Biasanya gula ini digunakan dalam bentuk kristal halus atau kasar (Winarno 

2008). Agar dihasilkan permen dengan kejernihan yang baik atau penampakan 

mirip air dibutuhkan gula dengan kemurnian tinggi dan rendah kandungan 

abunya. Kandungan abu yang tinggi menyebabkan peningkatan inversi, 

pewarnaan dan pembusaan selama pemasakan sehingga memperbanyak 

gelembung udara yang terperangkap dalam massa gula (Bernard, 1989). 

Menurut Wulandari (2006) pada pembuatan permen lunak salak bongkok 

hasil produk terbaik dihasilkan dengan konsentrasi sukrosa 60%. Menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 01-3547-2008 disebutkan bahwa persyaratan mutu 

untuk kembang gula lunak, jumlah gula reduksi (gula invert) yang digunakan 

maksimal sebanyak 20% dan untuk sukrosa minimal sebesar 30%. Sedangkan 



19 

 

 
 

untuk kembang gula lunak bukan jelly, jumlah gula reduksi (gula invert) yang 

digunakan maksimal sebanyak 20% sedangkan untuk sukrosa minimal sebesar 

35%. 

2. 6. 3 Sirup Glukosa 

Sirup glukosa adalah cairan kental dan jernih dengan komponen utama 

glukosa yang diperoleh dari hidrolisis pati dengan cara kimia atau enzimatik 

(BSN, 1992). Perbandingan jumlah sirup glukosa dan sukrosa yag digunakan 

dalam pembuatan permen sangat menentukan tekstur yang terbentuk. Fungsi 

utama sirup glukosa dalam pembuatan soft candy adalah untuk mengontrol 

kristalisasi gula. Glukosa juga dapat menambah kepadatan dan mengatur tingkat 

kemanisan soft candy (Alikonis, 1979). 

Sirup glukosa mempunyai sifat higroskopis yang rendah sehingga dapat 

digunakan sebagai pelindung pada soft candy (Minife, 1989). Sirup glukosa yang 

digunakan dapat meningkatkan viskositas permen, sehingga permen tetap tidak 

lengket dan mengurangi migrasi dari karbohidrat. Permen yang jernih dapat 

dihasilkan dengan kandungan air yang rendah dan penambahan sirup glukosa 

yang akan mempertahankan viskositas tetap tinggi (Jackson, 1995). 

Sirup glukosa adalah cairan gula kental yang diperoleh dari pati. Sirup 

glukosa dipergunakan dalam industri makanan dan minuman terutama industri 

permen, selai, dan penggalengan buah-buahan. Fungsi dari sirup glukosa dalam 

pembuatan permen yaitu meningkatkan viskositas dari permen sehingga tidak 

lengket. Penggunaan sirup glukosa ternyata dapat mencegah kerusakan pada 

permen. Hal tersebut disebabkan kandungan fase cair dari permen memiliki 

konsentrasi bahan kering sebesar 75-76% dari berat permen, kondisi ini tidak 
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dapat diperoleh dengan melarutkan gula ataupun dekstrosa secara sendiri-sendiri 

tetapi dengan mencampurkan gula dan sirup glukosa, dekstrosa atau sirup maltosa 

(Hidayat dan Ikarisztiana, 2004). 

2. 7 Proses Pembuatan Marshmallow 

Formulasi marshmallow terdiri dari, gelatin digunakan untuk 

meningkatkan aerasi dan membentuk tekstur marshmallow. Whipping agent  

seperti putih telur dan isolat protein kedelai, kadang-kadang ditambahkan untuk 

menentukan aerasi dan memodifikasi tekstur. Sukrosa, sirup jagung, gula invert, 

dan humektan (biasanya gliserin atau sorbitol), ditambahkan dan digunakan untuk  

memberikan rasa manis (Sartika, 2009). 

Pada prinsipnya, pembuatan marshmallow adalah menghasilkan 

gelembung udara secara cepat dan menyerapnya sehingga terbentuk busa yang 

stabil (aerated confections). Busa yang terbentuk dihasilkan oleh suatu agen 

aerasi. Agen aerasi adalah material koloidal yang membentuk suatu lapisan elastis 

yang mengelilingi gelembung-gelembung udara untuk menstabilkan busa yang 

terbentuk. Koloid biasanya merupakan protein bermolekul besar atau polisakarida 

yang mempunyai daya stabilitas busa (Luiten, 2005). Ada beberapa macam 

gelling agent yang berbeda yang dapat digunakan untuk pembuatan marshmallow, 

tergantung dari tekstur akhir yang diinginkan. Kekuatan gel yang dihasilkan 

tergantung dari jumlah gelling agent yang ditambahkan dan bahan lain yang 

digunakan (Sartika, 2009). 

Marshmallow dari gelatin memiliki tekstur lembut dan elastis atau kenyal, 

tetapi massanya lebih berat dari yang menggunakan putih telur. Gelling agent 

yang lain ialah pektin, agar, dan pati. Semuanya memberi tekstur yang halus dan 
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kenyal seperti gel. Metode batch dengan mendidihkan gula, sirup glukosa, dan 

gula invert lainnya sampai suhu ± 100°C, kemudian campuran didinginkan dan  

larutan gelling agent  ditambahkan. Campuran dari keduanya dikocok sampai 

agak mengental dan kemudian dicetak dalam bubuk pati. Metode continious 

manufacture mendidihkan campuran gula, sirup glukosa, dan gula invert sebelum 

didinginkan (66°C), gelling dan whipping agent ditambahkan dan campuran 

tersebut kemudian dimasukkan ke mesin continuous whipping dimana produk 

akan diaerasi, diwarnai, dan ditambah flavor (Edward, 2000). 

 


