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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kulit Kelinci

Kelinci merupakan hewan yang mempunyai daya adaptasi tubuh yang

relatif tinggi dan dikembangkan dengan tujuan untuk keindahan, bahan pangan

dan sebagai hewan percobaan. Pengembangan ternak kelinci sudah dimulai tahun

80an dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat maupun

pemerintah dalam mengatasi pemenuhan gizi. (Dedes, 2010)

Kelinci menjadi ternak pilihan karena pakannya tidak bersaing dengan

kebutuhan manusia, maupun ternak industri yang intensif. Kombinasi antara

modal kecil, jenis pakan yang mudah dan perkembangbiakan yang cepat,

menjadikan kelinci masih sangat relevan dan cocok sebagai alternatif usaha bagi

petani miskin yang tidak memiliki lahan luas dan tidak mampu memelihara ternak

besar (Sitorus et al., 1982).

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 bahanbahan lain 2,03%

(Purnomo, 1992).

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

(Untari, 2005).  Kelinci   dapat   tumbuh dan berkembangbiak 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 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 – pengaruh luar

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
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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

Protein fibrous, yang terpenting dalam teknologi kulit adalah kolagen

karena 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).

Molekul kolagen tersusun dari kira-kira 20 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).

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).

2.3. Gelatin

Gelatin merupakan produk yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen

(protein utama kulit ternak) sedangkan kolagen diperoleh dari ekstraksi kulit

ternak segar. Pemanfaatan gelatin sangat luas seperti sebagai bahan kosmetik dan

produk farmasi serta bahan baku makanan (es krim, permen karet, pengental, dan

mayonaise), bahan film, material medis, dan bahan baku kultur jasad renik

(Apriyantono, 2003).
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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).

Gelatin mudah larut pada suhu 71,10C dan cenderung membentuk gel pada

suhu 48,9 0C, pemanasan yang dilakukan untuk melarutkan gelatin sekurang-

kurangnya 490C atau biasanya pada suhu 60 – 700C. (Montero, et al. 2000).

Proses pembuatan gelatin pada prinsipnya 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. kulit dan ossein diekstraksi dengan air yang dipanaskan. Ekstraksi bertujuan

untuk mengkonversi kolagen menjadi gelatin. Suhu minimum dalam proses

ekstraksi adalah 40 – 50°C (Choi and Regenstein, 2000).

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 (Binder 1953 dalam

Ward and Court 1977). Struktur kimia gelatin dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Kimia Gelatin (Poppe 1992)

Sifat fungsional merupakan sifat fisika dan kimia yang mempengaruhi

perilaku gelatin dalam makanan selama proses, penyimpanan, penyiapan, dan
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pengkonsumsian (Kinsella 1982). Adapun sifat fisika dari gelatin meliputi

kekuatan gel, viskositas, titik gel, titik leleh, aktivitas dan stabilitas emulsi serta

derajat putih, sedangkan sifat kimia dari gelatin meliputi kadar air, kadar abu,

kadar lemak, kadar protein, dan pH.

Kegunaan gelatin terutama untuk mengubah cairan menjadi padatan yang

elastis, atau mengubah bentuk sol menjadi gel. Reaksi pada pembentukan gel

inibersifat reversibel karena bila gel dipanaskan akan terbentuk sol dan bila

didinginkan akan membentuk gel lagi. Keadaan tersebut membedakan gelatin

dengan gel dari pektin, low metoxy pektin, alginat, albumin telur, dan protein susu

yang gelnya irreversibel (Johns 1977).

Gelatin dapat digunakan sebagai penstabil (stabilizer), pembentuk gel

(gelling agent), pengikat (binder), pengental (thickener), pengemulsi (emulsifier),

perekat (adhesive) dan pembungkus makanan yang bersifat dapat dimakan

(ediblecoating) (Jones 1977).

Gelatin sebagai pembentuk gel karena mempunyai sineresis yang rendah

dan mempunyai kekuatan gel antara 220 atau 225 gram bloom (Jones 1977)

sehingga dapat digunakan dalam pembuatan produk jelly. Sebagai pengemulsi

gelatin bisa diaplikasikan ke dalam sirup lemon, susu, mentega, margarin, pasta,

dan mayonnaise. Gelatin sebagai penstabil dapat digunakan dalam pembuatan

eskrim dan yoghurt. Sebagai bahan pengikat, gelatin dapat digunakan dalam

produk - produk daging (Jones 1977).

Sifat fisiko-kimia gelatin tergantung pada beberapa faktor, termasuk

metode persiapan (pretreatment) dan sifat intrinsik dari kolagen (Badii dan

Howell, 2006). Metode pretreatment yang telah dilakukan antara lain

menghilangkan kalsium (demineralisasi) (Muyonga et al., 2004), menghilangkan

protein non - kolagen (deproteinisasi) (Ahmad dan Benjakul, 2011), dan

menghilangkan lemak (defatting) (Badii dan Howell, 2006). Menurut Badii dan

Howell (2006), proses penghilangan lemak (defatting) cocok untuk digunakan

dalam industri gelatin terutama pada sumber bahan baku yang banyak

mengandung lemak. Selain itu, suhu ekstraksi juga sangat mempengaruhi kualitas

gelatin yang dihasilkan. Suhu ekstraksi dalam industri gelatin berkisar antara 55 –

900 C (Pope, 1992 dalam Fatimah, 2008).
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2.4. Asam Asetat

Asam organik yang biasa digunakan dalam pembuatan gelatin dengan

proses asam adalah asam asetat dan asam lain yang aman serta tidak menusuk

hidung. Asam kuat seperti asam sulfat, asam klorida dan asam fosfat tidak layak

digunakan untuk mengekstraksi gelatin dari kulit karena akan menghasilkan

warna hitam dan bau menusuk pada gelatin yang dihasilkan (Pelu et al. 1998).

Untuk menghasilkan kualitas gelatin yang baik, sebaiknya digunakan larutan

alkali dan asam anorganik pada kisaran 0,05-0,3%, sedangkan untuk larutan asam

organik pada kisaran 0,5-5% (Grossman and Bergman 1991).

Asam mampu mengubah serat kolagen triple heliks menjadi rantai tunggal,

sedangkan larutan perendam basa hanya mampu menghasilkan rantai ganda.

Halini menyebabkan pada waktu yang sama jumlah kolagen yang dihidrolisis

olehlarutan asam lebih banyak daripada larutan basa. Karena itu perendaman

dalam larutan basa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghidrolisis

kolagen (Ward dan Courts 1977).

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 118,10 C. 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 nonpolar 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).
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Asam asetat merupakan pereaksi kimia dan bahan baku industri yang

penting untuk menghasilkan berbagai senyawa kimia. Asam asetat digunakan

dalam produksi polimer seperti polietilena tereftalat, selulosa asetat, dan polivinil

asetat, maupun berbagai macam serat dan kain. Asam asetat digunakan sebagai

pengatur keasaman dalam industri makanan. Asam asetat encer juga sering

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

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

Asam asetat digunakan untuk rumah tangga, industri dan kesehatan yaitu

sebagai berikut : a) Bahan penyedap rasa pada makanan b) Bahan pengawet untuk

beberapa jenis makanan dan merupakan pengawet makanan secara tradisional.

Daya pengawet disebabkan karena kandungan asam asetatnya sebanyak 0,1 %

asam asetat dapat menghambat pertumbuhan bakteri spora penyebab keracunan

makanan. C) Pembuatan obat-obatan (Aspirin). D) Bahan dasar pembuatan

anhidrida asam asetat yang sangat penting diperlukan untuk asetilasi terutama di

dalam pembuatan selulosa asetat. E) Bahan dasar untuk pembuatan banyak

persenyawaan lain seperti asetil klorida. F) Di bidang industri karet

(menggumpalkan karet). G) 3 % asam asetat dapat mencegah pertumbuhan

kapang penghasil mikotoksin (Tjokroadikoesoemo, 1986).

Asam asetat pekat bersifat korosif, sehingga harus digunakan dengan

penuh hati-hati. Asam asetat dapat menyebabkan luka bakar, kerusakan mata

permanen, serta iritasi pada membran mukosa (Setiawan, 2007).

Asam asetat encer, seperti pada cuka, tidak berbahaya, namun konsumsi

asam asetat yang lebih pekat adalah berbahaya bagi manusia maupun hewan,

karena dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, dan perubahan

yang mematikan pada keasaman darah. Asam asetat dalam cuka secukupnya

dilarutan sehingga tidak korosif, walaupun demikian, jika terus menerus makan

makanan yang mengandung cuka akan dapat merusak email gigi (Hewitt, 2003)

2.5. Kadar Lemak

Penentuan kadar lemak cukup penting karena lemak berpengaruh terhadap

perubahan mutu gelatin selama penyimpanan. Kerusakan lemak yang utama

diakibatkan oleh proses oksidasi sehingga timbul bau dan rasa tengik yang disebut
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dengan proses ketengikan. Lemak berhubungan dengan mutu karena kerusakan

lemak dapat menurunkan nilai gizi serta menyebabkan penyimpangan rasa dan

bau (Winarno 1997). Gelatin yang bermutu tinggi diharapkan memiliki

kandungan lemak yang rendah bahkan diharapkan tidak mengandung lemak

(deMan 1997).

Kadar lemak yang cukup tinggi ini diakibatkan oleh lemak yang belum

keluar secara maksimal pada saat proses degreasing. Kadar lemak yang cukup

tinggi memungkinkan akan mempengaruhi mutu gelatin selama penyimpanan.

Kerusakan lemak utama diakibatkan oleh proses oksidasi sehingga timbul bau dan

rasa tengik (deMan 1989).

Gelatin yang bermutu tinggi ditandai dengan kadar lemaknya yang rendah.

Persyaratan mutu gelatin adalah memiliki kadar lemak 5% (Jobling and Jobling,

1983). Kulit sebagai bahan baku gelatin memiliki lemak yang terikat dengan

protein (lipoprotein) (Sarkar, 1995). Zeugolis, et al (2008) menambahkan bahwa

pada saat proses curing menggunakan asam maupun basa, struktur protein

mengalami pemecahan pada ikatan silangnya. Menurut Wang et al (2008)

pemecahan protein secara parsial terjadi saat terjadinya proses curing, yaitu terjadi

proses pelarutan molekul protein sehingga kemungkinan molekul lemak yang

terikat molekul protein tersebut juga mengalami proses pelarutan dan terbuang

saat dilakukan pencucian pasca curing. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap

kadar lemak gelatin yang dihasilkan.

2.6. pH Gelatin

Nilai pH gelatin atau derajat keasaman gelatin merupakan salah satu

parameter penting dalam standar mutu gelatin. Pengukuran nilai pH larutan

gelatin penting dilakukan karena pH larutan gelatin mempengaruhi sifat-sifat yang

lainya seperti viskositas dan kekuatan gel, serta akan berpengaruh juga pada

aplikasi gelatin dalam produk. Gelatin dengan pH netral akan bersifat stabil dan

penggunaannya akan menjadi lebih luas (Astawan 2002). Nilai pH gelatin

berhubungan dengan proses atau perlakuan yang digunakan untuk membuatnya.

Gelatin dengan pH netral cenderung lebih disukai, sehingga proses penetralan
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memiliki peran yang penting untuk menetralkan sisa-sisa asam setelah

perendaman (Hinterwaldner 1977).

Menurut Jamilah et al. (2000), perbedaan pH pada gelatin disebabkan

karena perbedaan jenis dan kekuatan asam yang digunakan pada proses

pembuatan gelatin. Selain itu, proses pencucian yang kurang optimal

menyebabkan masih ada sisa-sisa asam yang digunakan pada saat perendaman

yang terbawa pada saat ekstraksi, sehingga akan mempengaruhi tingkat keasaman

(pH) gelatin yang dihasilkan.  Nilai pH sangat tergantung pada proses pencucian

setelah proses perendaman asam. Proses pencucian yang baik akan menyebabkan

kandungan asam yang terperangkap di dalam kulit semakin sedikit, sehigga nilai

pH akan semakin mendekati netral (Hinterwaldner 1977).

2.7. Hipotesis

Diduga ada pengaruh konsentrasi asam asetat terhadap kadar lemak dan

pH gelatin kulit kelinci.


