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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Gelatin adalah biopolimer yang dihasilkan dari hidrolisis parsial jaringan 

kolagen yang ada pada kulit, tulang rawan, dan jaringan ikat hewan. Gelatin 

merupakan protein alami yang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan industri, 

baik industri pangan maupun non pangan. Pada industri di Indonesia, secara 

berkesinambungan memanfaatkan gelatin sebagai bahan baku kapsul (industri 

kesehatan), sebagai bahan tambahan pangan dalam pengolahan permen, jeli, 

daging, susu, es krim, dan minuman (industri pangan), serta sebagai bahan baku 

kertas cetak dan x-ray film  dalam industri fotografi (Kurniadi, 2009).  

Untuk memenuhi kebutuhan industri, Indonesia setiap tahun mengimpor 

gelatin dalam jumlah yang cukup besar dari negara Prancis, Jerman, Jepang, 

India, Cina, Argentina, dan Australia (Peranginangin, 2007). Penggunaan gelatin 

impor ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang kehalalan bahan 

baku pembuatan gelatin tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar 

bahan baku gelatin impor diduga berasal dari kulit atau tulang babi (Apriyantono, 

2003). Di tahun 2008 Gelita Group melaporkan bahwa bahan baku yang 

digunakan oleh para produsen gelatin di dunia mayoritas adalah kulit babi (46%), 

kulit sapi (28%), tulang sapi (24%), dan bahan lainnya (2%). Namun hal ini sama 

sekali tidak menurunkan permintaan pasar Indonesia terhadap produk gelatin 

impor. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya permintaan  impor gelatin 

Indonesia (Kurniadi, 2009).   
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Sehingga sangat penting untuk memproduksi gelatin dari sumber bahan 

baku yang tidak menimbulkan keraguan di masyarakat, seiring akan tingginya 

kebutuhan terhadap gelatin halal. Salah satu sumber bahan baku alternatif yang 

dapat dijadikan bahan pembutan gelatin adalah kulit ayam. Kulit ayam 

mengandung kolagen 38,9% (Cliche, 2003), sehingga sangat potensial untuk 

dikembangkan menjadi bahan baku alternatif gelatin halal, mengingat kulit ayam 

keberadaannya sangat melimpah akan tetapi selama ini pemanfaatannya belum 

optimal.  

Beberapa penelitian tentang produk gelatin berbahan baku ayam antara lain: 

Miskah (2010) dalam penelitiannya melaporkan ekstraksi gelatin dari tulang dan 

kulit kaki ayam melalui variasi konsentrasi asam asetat (CH3COOH) 4 - 8% dan 

HCl 4 – 8%, serta waktu perendaman 1 – 5 hari menghasilkan konsentrasi terbaik 

pada pembuatan gelatin untuk HCl adalah 4 % yang menghasilkan rendemen 

sebesar 11,2 %, sedangkan untuk CH3COOH adalah 7 %  menghasilkan rendemen 

sebesar 7,956 %  dengan waktu perendaman terbaik adalah 1 hari. Peneliti 

lainnya, Rammaya (2012) melaporkan ekstraksi gelatin dari residu mechanically 

deboned chicken meat (MDCM) yang dilakukan dengan perendaman basa NaOH 

selama 72 jam dan ekstraksi termal dengan variasi suhu 60 -  80 
o
C selama 2 jam 

menghasilkan gelatin dengan kekutan gel rendah yaitu 63,55; 62,68; dan 61,53 g 

bloom. Abustam (2008), telah berhasil mengekstraksi gelatin dari kulit kaki ayam 

melalui perendaman dengan asam asetat 1% (CH3COOH)  selama 24 jam 

diperoleh  rendemen 12,9 % dan kekuatan gel 261,44 g bloom.  

Norizah (2012) telah berhasil mengekstrak gelatin dari kulit ayam dengan 

metode perendaman campuran basa NaOH dan asam (asam sulfat dan asam sitrat) 
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masing-masing selama 2 jam, dan dilanjutkan dengan ekstraksi waterbath yang 

dilakukan pada suhu 45 
o
C selama 24 jam, menghasilkan gelatin dengan 

rendemen 16% dan kekuatan gelatin yang tinggi yaitu 355 g bloom. Namun pada 

penelitian lainnya oleh Puspawati (2014), melaporkan ekstraksi gelatin dari kulit 

ayam broiler melalui perendaman campuran basa NaOH 0,15 % dan asam (H2SO4 

0,15% dan asam sitrat 0,7%)  pada optimasi suhu 40, 45,  50 
o
C dan variasi waktu 

ekstraksi ekstraksi 12, 24, dan 48 jam, dihasilkan kekuatan gel tertinggi pada suhu 

40 
o
C dengan waktu ekstraksi 12 jam  yaitu 145,95 g bloom.  

Berdasarkan uraian tersebut, belum ada penelitian yang mengkaji tentang 

pengaruh variasi konsentrasi asam sitrat terhadap sifat mekanik (kekuatan gel) 

gelatin dikaitkan dengan pola proteinnya. Untuk kebutuhan  industri diperlukan 

kekuatan gel yang tinggi. Menurut Wijaya (1998) kekuatan gel produk gelatin 

dibagi ke dalam tiga kategori yakni : gelatin dengan bloom tinggi (250-300 g 

bloom), gelatin dengan bloom sedang (150-250 g bloom), dan gelatin dengan 

bloom rendah (50-150 g bloom).  

 Pada penelitian ini, asam sitrat digunakan pada tahap hidrolisis. Asam sitrat 

merupakan asam organik  lemah  yang dapat melepas proton dalam larutan. Proton 

dari asam sitrat tersebut akan berinteraksi dengan gugus karboksil dari kolagen 

sehingga dapat mengacaukan ikatan intra dan antar molekul tropokolagen maka 

dapat mempermudah konversi kolagen menjadi gelatin. Norizah (2012) 

melaporkan bahwa konsentrasi pelarut asam sitrat (0,7 %) yang digunakan pada 

penelitiannya menghasilkan kekuatan gel yang tinggi 355 g bloom. Sedangkan 

Fatimah (2008) melaporkan asam sitrat 9 % yang digunakan pada ekstraksi 

gelatin dari tulang ikan bandeng menghasilkan kekuatan gel  46,68 mm/g.dt.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Asam
http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemah
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Parameter lain yang juga berpengaruh pada nilai kekuatan gel produk 

gelatin yaitu ukuran panjang rantai protein. Ukuran panjang rantai protein gelatin  

berkaitan dengan berat molekul produk gelatin tersebut. Semakin  panjang rantai 

proteinnya, maka semakin besar pula berat molekulnya , dan semakin tinggi pula 

nilai kekuatan gelnya (Junianto, 2006). Ward dan Courts (1996) dan Irawan 

(2012) mengatakan bahwa kekuatan gel tergantung pada ukuran panjang rantai 

proteinnya. Hal tersebut disebabkan oleh kolagen yang telah terhidrolisis 

berkaitan dengan pemutusan ikatan peptida antar rantai protein dan putusnya 

ikatan hidrogen pada rantai tripel helik menjadi tiga rantai bebas, dua rantai saling 

berikatan dan satu rantai bebas, dan tiga rantai yang masih berikatan (Poppe, 

1992). Pemutusan ikatan hidrogen ini dapat menghasilkan pola protein (ukuran 

rantai protein) yang bervariasi. Menurut Sukkwai, et al (2011), denaturasi kolagen 

menjadi gelatin menghasilkan rantai protein yang lebih pendek (pola protein 

pendek) sehingga  berat molekul menjadi rendah dan mengakibatkan penurunan 

kualitas gelatin yaitu kekuatan gelnya.   

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian tentang pengaruh variasi 

konsentrasi asam sitrat terhadap pola pita protein dan kekuatan gel produk gelatin 

dari kulit ayam. Untuk mengetahui pola pita protein pada produk gelatin 

dilakukan dengan  menggunakan metode SDS-PAGE.  Metode SDS – PAGE 

(elektroforesis gel poliakrilamida-sodium dodesil sulfat) adalah teknik 

elektroforesis gel yang menggunakan poliakrilamida sebagai fase diam untuk 

memisahkan protein yang bermuatan negatif berdasarkan berat molekulnya, 

sedangkan untuk analisis kekuatan gel akan diukur menggunakan CT3 Texture 

Analyzer. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana pengaruh variasi konsentrasi asam sitrat pada proses hidrolisis 

terhadap pola pita protein dan kekuatan gel  pada produk gelatin hasil ekstraksi  

kulit ayam broiler? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi asam sitrat pada proses hidrolisis  

terhadap pola pita protein dan kekuatan gel pada  produk gelatin hasil ekstraksi  

kulit ayam broiler.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.  Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi asam sitrat pada proses hidrolisis  

terhadap pola pita protein dan kekuatan gel produk gelatin hasil ekstraksi  

kulit ayam broiler.  

2. Memberikan nilai tambah terhadap kulit ayam broiler sebagai produk 

multiguna yang  berkualitas. 

 

 


