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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Ayam Broiler 

Ayam pedaging (Broiler) merupakan ayam ras yang memiliki daya 

produktivitas tinggi sehingga dapat menghasilkan produksi daging dalam waktu 

relatif singkat (5-6 minggu). Ayam broiler sering dibudidayakan karena memiliki 

masa panen yang pendek dan relatif mudah dalam pemeliharaan, sehingga dalam 

waktu yang singkat sudah dapat dipasarkan (Abbas dan Rusmana, 1995). 

Kulit ayam merupakan bagian yang berfungsi melindungi permukaan 

tubuh. Kulit terdiri dari dua lapis, lapisan luar disebut epidermis dan bagian dalam 

disebut dermis. Dermis tersusun dari jaringan pengikat yang mengandung banyak 

lemak dan serat kolagen (Nurwantoro dan Mulyani, 2003). Kolagen merupakan 

sejenis protein yang mengandung asam amino prolin dan hidroksiprolin. 

Kandungan kolagen pada kulit ayam diperkirakan sebesar 38,9% (Cliche, 2003) 

sehingga kulit ayam berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku 

pembuatan gelatin.  

2.2  Kolagen  

Kolagen adalah komponen protein utama di dalam tubuh. Kolagen 

merupakan jaringan protein alami yang terdapat dalam kelompok vertebrata 

seperti burung atau unggas, reptil, ikan, mamalia termasuk manusia. Kolagen 

dapat dijumpai pada ruas - ruas tulang  belakang, jaringan kulit, urat otot (tendon), 

dan juga di seluruh membran dasar. Meskipun fungsi kolagen ini begitu penting, 

kolagen merupakan golongan protein sederhana (berdasarkan struktur protein). 
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Nama kolagen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti lem (perekat) 

(Kurnianingsih, 2004). 

 

Gambar 2.1. Struktur tripel heliks pada kolagen (Steven, 2005) 

Kolagen termasuk dalam golongan protein serat. Molekul protein ini 

terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu  

dengan yang lain oleh beberapa ikatan silang hingga merupakan bentuk serat yang  

stabil. Konfigurasi tripel heliks pada kolagen merupakan salah satu ciri khas  

protein fiber. Sifat umum protein serat adalah tidak larut dalam air dan sukar  

diuraikan oleh enzim (Poedjiadi, 1994) . Setiap belokan tripel heliks mengandung 

3 unit asam amino, sehingga setiap asam amino ketiga berkontak erat dengan dua 

untai yang lain di bagian tengah struktur. Hanya glisin, yang tidak memiliki rantai 

samping yang cocok dengan posisi tersebut. Setiap unit asam amino ketiga pada 

tropokolagen adalah glisin. Kolagen tak larut dalam air dingin dan larutan asam 

atau basa lemah, maka kolagen dapat dibersihkan dari protein lain menggunakan 

solven tersebut. (Sudarmaji, et al., 2003).  

Tiga buah rantai polipetida (subunit protein) dalam struktur kolagen 

terpilin membentuk tripel helik (helik ganda tiga). Gugus N–H dari ikatan  peptida 

membentuk ikatan hidrogen antara ketiga rantai tersebut, menghasilkan struktur 



8 
 

yang berupa suatu belitan tambang. Heliks ganda tiga yang lengkap ini disebut 

tropokolagen. Tiap rantainya memiliki berat molekul 120.000 g/mol, dengan 

panjang 280 nm dan diameternya 1,4 – 1,5 nm dan mengandung kira-kira 1000 

unit asam amino (Grosch, 1986 ).  

Konversi kolagen yang bersifat tidak larut air menjadi gelatin yang larut 

air merupakan transformasi esensial dalam pembuatan gelatin. Kolagen harus 

diberi perlakuan awal untuk mengubahnya menjadi bentuk yang sesuai sehingga 

dapat diekstraksi. Ekstraksi ini dapat menyebabkan pemutusan ikatan hidrogen 

diantara ketiga rantai tropokolagen menjadi tiga rantai bebas, dua rantai saling 

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

1992). Kolagen akan terputus jika terkena asam kuat atau basa kuat dan akan 

mengalami transformasi dari bentuk untaian larut dan tidak tercerna menjadi 

gelatin yang larut air (Lehninger, 1990).    

Menurut Balian dan Bowes (1969), kolagen mengandung asam amino 

glisisn, prolin, dan hidroksiprolin serta sejumlah kecil senyawa aromatik dan 

sulfur yang terkandung dalam asam amino. Lehninger (1990) menambahkan 

bahwa kolagen mengandung kira-kira 35% glisin dan kira-kira 11% alanin, tetapi 

yang paling menonjol adalah kandungan prolin dan 4-hidroksiprolin yang tinggi 

yaitu sekitar 21% (bersama- sama). Prolin dan hidroksiprolin merupakan asam 

amino yang jarang ditemukan pada protein selain kolagen dan elastin. 

2.3  Gelatin  

2.3.1 Pengertian Gelatin  

Gelatin adalah derivat protein dari serat kolagen yang ada pada kulit, tulang, 

dan tulang rawan. Susunan asam aminonya hampir mirip dengan kolagen, dimana 
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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 merupakan sistem koloidal padat (protein) dalam cairan (air) 

sehingga pada suhu dan kadar air yang tinggi gelatin mempunyai kemampuan 

cairan, yaitu disebut fase sol atau hidrosol, sebaliknya pada suhu dan kadar air 

yang rendah gelatin mempunyai kemampuan yang lebih kasar atau lebih pekat 

strukturnya, yaitu disebut fase gel. Pemanasan dan penambahan air akan 

mengubah gelatin menjadi fase sol, sebaliknya pendinginan dan pengurangan air 

akan mengubah gelatin menjadi fase gel (Fatimah, 2008). 

 

Gambar 2.2. Struktur Kimia Gelatin (Fatimah, 2008) 

Berat molekul gelatin rata-rata berkisar antara 15.000 – 250.000. Menurut 

Chaplin (2005), 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(asam) dan tipe B(basa). Dalam pembuatan gelatin tipe A, bahan baku diberi 

perlakuan perendaman dalam larutan asam sehingga proses ini dikenal dengan 
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sebutan proses asam. Sedangkan dalam pembuatan gelatin tipe B, perlakuan yang 

diaplikasikan adalah perlakuan basa, proses ini disebut proses alkali (Utama, 

1997). 

Tabel 2.1. Standar Mutu Gelatin Menurut SNI No. 06-3735 Tahun 1995 dan 

British Standard: 757 Tahun 1975 

Karakteristik SNI No. 06-3735a 
British Standard 

757b 

Warna Tidak berwarna sampai 

kekuningan 

Kuning pucat 

Bau, rasa Normal - 

Kadar air Maksimum 16% - 

Kadar abu Maksimum 3,25% - 

Kekuatan gel - 50-300 gram 

Bloom 

Viskositas - 15-70 mps atau 

1,5-7 cP 

pH - 4,5-6,5 

Logam berat Maksimum 50 mg/kg - 

Arsen Maksimum 2 mg/kg - 

Tembaga Maksimum 30 mg/kg - 

Seng Maksimum 100 mg/kg - 

Sulfit Maksimum 1000 

mg/kg 

- 
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Tabel  2.2. Standar Gelatin Berdasarkan FAO 

Parameter Persyaratan 

Kadar abu Tidak lebih dari 2 % 

Kadar air Tidak lebih dari 18 % 

Belerang 

dioksida 

Tidak lebih dari 40 mg/kg 

Arsen Tidak lebih dari 1 mg/kg 

Logam berat Tidak lebih dari 50 mg/kg 

Timah hitam Tidak lebih dari 5 mg/kg 

Standard plate 

count 

< 10
4
/g 

E.coli < 10/g 

Streptococci < 10
2
/g 

 

2.3.2 Klasifikasi Gelatin  

Menurut Jaswir (2007) gelatin dapat diklasifikasikan berdasarkan proses 

perendamannya yakni gelatin tipe A (asam) dan tipe B (basa). Gelatin tipe A 

(asam) adalah gelatin yang dalam proses perendamannya menggunakan larutan 

asam. Biasanya gelatin tipe ini terbuat dari kulit hewan muda, terutama babi. 

Karena kulit binatang semacam ini tidak memiliki ikatan yang kuat, sehingga 

proses pelunakannya berlangsung cepat. Pada Tahap ini diberi perlakuan selama 

satu hari dengan pelarut asam, hingga kolagen terdegradasi dan dapat larut dalam 

air panas, dilanjutkan dengan proses ekstraksi. Garam-garam yang tersisa 

dihilangkan dengan pembasuhan menggunakan air, metode ini dipengaruhi pada 

konsentrasi asam yang digunakan dan lamanya perlakuan.  

Gelatin yang diperoleh setelah melalui proses asam akan mempunyai titik 

isoeletrik antara pH 6 dan 9 (Jaswir, 2007). Gelatin tipe B merupakan gelatin yang 

berbahan baku lebih keras. Proses perendaman memakan waktu lebih lama, 

menggunakan larutan basa. Ikatan kolagen dalam proses ini dipisah sebagian, 
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sementara itu protein selain kolagen serta zat-zat kimia lainnya dinetralisir dengan 

menambahkan larutan asam kemudian dibasuh lagi dengan air untuk mengangkat 

sisa-sisa garam yang masih melekat. Gelatin tipe B ini mempunyai titik isoelektrik 

antara pH 4,7 hingga 5 (Jaswir, 2007). 

2.3.3 Komposisi Gelatin  

Gelatin sangat kaya dengan asam amino glisin (Gly) (hampir sepertiga dari 

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

yang umum adalah: -Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-Glu-4Hyd-Gly-Pro-. Kandungan 4Hyd 

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

gel juga lebih baik. Meskipun diturunkan dari protein hewani, gelatin tergolong 

sebagai protein dengan nilai biologis yang rendah dan sering juga dianggap 

protein tidak lengkap. Hal ini dikarenakan tidak adanya triptophan (Trp) yang 

merupakan salah satu asam amino esensial, serta rendah dalam sistein (Cys) dan 

tirosin (Tyr) (Jaswir, 2007).   

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. 10 jenis asam amino essensial yang 

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

terkandung dalam gelatin adalah triptophan (Jaswir, 2007). Komposisi kimia 

gelatin yang diambil dari tendon hewan terdiri dari 50,11% karbon, 6,56% 

hidrogen, 17,81%, nitrogen, 25,26% oksigen, dan 0,26% sulfur.  

2.3.4  Proses Pembuatan Gelatin  

 Pada prinsipnya proses pembuatan gelatin dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu proses asam dan proses basa. Perbedaan kedua proses ini terletak 
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pada proses perendamannya. Berdasarkan kekuatan ikatan kovalen silang protein 

dan jenis bahan yang diekstrak, maka penerapan jenis asam maupun basa organik 

dan metode ektraksi lainnya seperti lama hidrolisis, pH dan suhu akan berbeda-

beda (Pelu et al., 1998). 

Hinterwaldner (1977) menyatakan bahwa proses produksi utama gelatin 

dibagi dalam tiga tahap: (1) Tahap persiapan bahan baku berupa penghilangan 

komponen non kolagen dengan atau tanpa pengurangan ikatan antara komponen 

kolagen; (2) Tahap konversi kolagen menjadi gelatin; (3) Tahap pemurnian 

gelatin dengan penyaringan dan pengeringan. 

Pada proses pembuatan gelatin berbahan baku kulit, terdapat proses yang 

penting dilakukan pada bahan sebelum diproses menjadi gelatin, yaitu proses 

liming dan degreasing. LP POM-MUI (1997) menyatakan bahwa proses 

degreasing bertujuan untuk menghilangkan lemak-lemak yang masih terdapat 

dalam jaringan kulit dengan proses pemasakan. Penghilangan lemak pada kulit 

yang paling efektif dilakukan pada suhu antara titik cair lemak dan suhu koagulasi 

protein, yaitu sekitar 28 – 32 
o
C. Liming bertujuan untuk melarutkan komponen 

non-kolagen dan untuk melunakkan kulit dengan perendaman dalam larutan basa, 

selain itu bertujuan pula untuk merusak atau memutuskan ikatan kimia tertentu 

yang masih ada dalam kolagen dan untuk menghilangkan atau mengurangi 

material lain yang tidak diinginkan, seperti protein lain dan karbohidrat. Selama 

proses liming, lemak dikonversi menjadi sabun-sabun basa yang terlarut. 
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Gambar 2.3. Transformasi kolagen menjadi gelatin (Fahrul, 2005) 

2.3.5. Konversi Kolagen Menjadi Gelatin 

Ekstraksi dalam pembuatan gelatin merupakan proses denaturasi untuk 

mengubah serat kolagen yang tidak larut air dengan penambahan senyawa 

pemecah ikatan hidrogen pada suhu kamar atau lebih rendah (Saleh, 2004).   

 

Gambar 2.4. Konversi Kolagen Menjadi Gelatin (Saleh, 2004) 
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Gambar 2.4 menunjukkan bahwa, kolagen apabila dipanaskan pada suhu 

melebihi suhu denaturasinya (Ts) dan pada waktu yang lama struktur tripel helik 

akan terpecah dan membentuk gelatin yang larut dalam air. Apabila konsentrasi 

larutan gelatin rendah akan terjadi pelipatan kembali pada rantai tunggalnya. Pada 

konsentrasi tinggi dan pendinginan yang berlangsung lambat dapat kembali pada 

struktur asalnya. Pada konsentrasi tinggi dan pendinginan yang berlangsung cepat, 

diperoleh struktur dengan untaian yang bergulung acak.  

 

Gambar 2.5. Reaksi Pemutusan Ikatan Hidrogen Tropokolagen 

(Martianingsih,2009) 

2.3.6 Kekuatan Gel 

Kekuatan gel gelatin didefinisikan sebagai besarnya kekuatan yang 

diperlukan oleh probe untuk menekan gel setinggi empat mm sampai gel pecah. 

Satuan untuk menunjukkan kekuatan gel yang dihasilkan dari suatu konsentrasi 

tertentu disebut derajat bloom (Hermanianto, 2000). Salah satu sifat fisik yang 

penting pada gelatin adalah kekuatan untuk membentuk gel yang disebut sebagai 
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kekuatan gel. Kekuatan gel dipengaruhi oleh pH, adanya komponen elektrolit dan 

nonelektrolit serta bahan tambahan lainnya (Glicksman, 1969).  

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 suatu struktur yang 

kompak dan kaku yang tahan terhadap aliran di bawah tekanan. Pada waktu sol 

dari gelatin mendingin, konsistensinya menjadi lebih kental, dan selanjutnya akan 

berbentuk gel. Mekanisme yang tepat tentang pembentukan gel dari sol gelatin 

masih belum diketahui. Molekul – molekul secara secara individu bergabung 

dalam lebih dari satu bentuk kristalin membentuk jalinan tiga dimensi yang 

menjerat cairan dan berikatan silang secara kuat sehingga menyebabkan 

terbentuknya gel (Fardiaz, 1989).  

Kekuatan gel pada gelatin komersial sangat bervariasi antara 50 – 300 g 

bloom (Wijaya, 1998). Berdasarkan kekuatan gelnya gelatin dibagi menjadi tiga 

kategori di bawah ini :  

a. Gelatin dengan Bloom tinggi (250-300 g bloom) 

b. Gelatin dengan Bloom sedang (150-250 g bloom) 

c. Gelatin dengan Bloom rendah (50-150 g bloom) 

2.4 Asam Sitrat  

Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan 

buah tumbuhan genus Citrus (jeruk-jerukan). Dalam biokimia, asam sitrat 

merupakan senyawa antara dalam siklus asam sitrat yang terjadi di dalam 

mitokondria. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami, selain 

digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asam
http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemah
http://id.wikipedia.org/wiki/Citrus
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengawet&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_ringan
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Asam sitrat dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan dan 

sebagai antioksidan.  Asam sitrat terdapat pada berbagai jenis buah dan sayuran, 

namun ditemukan pada konsentrasi tinggi, yang dapat mencapai 8% bobot kering, 

pada jeruk lemon dan limau (misalnya jeruk nipis dan jeruk purut). 

Asam sitrat merupakan senyawa alami yang banyak terdapat pada 

berbagai jenis tanaman, terutama buah-buahan. Sejak tahun 1893 diketemukan 

bahwa asam sitrat dapat dihasilkan oleh jenis-jenis fungi yang berfilamen 

(Rahman, 1992). Asam sitrat merupakan metabolit primer, terbentuk sebagai 

senyawa antara selama proses katabolisme melalui siklus Meyerhof-Embden, 

siklus pentosa dan  siklus asamtrikarboksilat. Ada 3 metode yang dapat digunakan 

untuk proses produksi asam sitrat, yaitu: proses fermentasi langsung, transformasi 

mikrobial, dan proses sintesa enzimatik, yang terus mengalami perkembangan 

sesuai kebutuhan (Wirahadikusumah, 1988 ). 

2.4.1  Struktur Kimia dan Sifat-sifat Asam Sitrat  

2.4.1.1  Struktur Kimia Asam Sitrat   

Rumus kimia Asam Sitrat adalah C6H8O7 atau CH2(COOH)-COH(COOH)- 

CH2(COOH), struktur asam ini tercermin pada nama IUPAC-nya, asam 2-

hidroksi- 1,2,3-propanatrikarboksilat. Keasaman Asam Sitrat didapatkan dari tiga 

gugus karboksil COOH yang dapat melepas proton dalam larutan. Jika hal ini 

terjadi, ion yang dihasilkan adalah ion sitrat. Sitrat sangat baik digunakan 

dalam larutan penyangga untuk mengendalikan pH larutan. Ion sitrat dapat 

bereaksi dengan banyak ion logam membentuk garam sitrat. Selain itu, sitrat 

dapat mengikat ion-ion logam dengan pengkelatan.   

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lemon
http://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk_nipis
http://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk_purut
http://id.wikipedia.org/wiki/Larutan_penyangga
http://id.wikipedia.org/wiki/PH
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggaraman&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengkelatan&action=edit&redlink=1
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Gambar 2.6. Struktur Molekul Asam Sitrat 

2.4.1.2 Sifat-sifat Asam Sitrat (C6H8O7)  

Sifat-sifat 

Rumus kimia C6H8O7, atau: 

CH2(COOH)•COH(COOH)•CH2(COOH) 

Nama lain asam 2-hidroksi-1,2,3-propanatrikarboksilat 

Sifat perubahan fase 

Titik lebur 426 K (153 °C) 

Temperatur 

penguraian termal 

448 K (175 °C) 

Sifat asam-basa 

pKa1  3,15 

pKa2 4,77 

pKa3 6,40 

Sifat padatan 

ΔfH
0

 -1543,8 kJ/mol 

S
0

 252,1 J/(mol·K) 

Cp 226,5 J/(mol·K) 

Densitas  1,665 ×10
3
 kg/m

3
 

 

2.5  SDS-PAGE (Elektroforesis Gel Poliakrilamida-Sodium Dodesil Sulfat) 

Elektroforesis merupakan proses bergeraknya molekul bermuatan pada 

suatu medan listrik. Kecepatan molekul yang bergerak pada medan listrik 

tergantung pada muatan, bentuk dan ukuran. Dengan demikian elektroforesis 

dapat digunakan untuk separasi makromolekul (seperti protein dan asam nukleat). 

Posisi molekul yang terseparasi pada gel dapat dideteksi dengan pewarnaan atau 

autoradiografi, ataupun dilakukan kuantifikasi dengan densitometer. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_lebur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetapan_keasaman&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perubahan_entalpi_standar_pembentukan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Joule
http://id.wikipedia.org/wiki/Mol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Entropi_molar_standar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas_kalor
http://id.wikipedia.org/wiki/Densitas
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 Elektroforesis untuk makromolekul memerlukan matriks penyangga 

untuk mencegah terjadinya difusi karena timbulnya panas dari arus listrik yang 

digunakan. Elektroforesis biasanya memerlukan media penyangga sebagai tempat 

bemigrasinya molekul-mulekul biologi. Media penyangganya bermacam-

macam  tergantung pada tujuan dan bahan yang akan dianalisa. Media penyangga 

yang seringdipakai dalam elektroforesis antara lain yaitu kertas, selulose, asetat 

dan gel. Gel poliakrilamid dan agarosa merupakan matriks penyangga yang 

banyak dipakai untuk separasi protein dan asam nukleat. Beberapa faktor 

mempengaruhi kecepatan migrasi dari molekul protein (Soedarmadji, 1996), 

yakni:  

1. Ukuran molekul protein 

Migrasi molekul protein berukuran besar lebih lambat daripada migrasi 

molekul berukuran kecil. 

2. Konsentrasi gel 

Migrasi molekul protein pada gel berkosentrasi rendah lebih cepat 

daripada migrasi molekul protein yang sama pada gel berkosentrasi 

tinggi. 

3. Bufer (penyangga)  

Dapat berperan sebagai penstabil medium pendukung dan dapat 

mempengaruhi kecepatan gerak senyawa karena ion sebagai pembawa 

protein yang bermuatan. Kekuatan ion yang tinggi dalam bufer akan 

meningkatkan panas sehingga aliran listrik menjadi maksimal. Hal ini 

dapat mempercepat gerakan molekul protein. Kekuatan ion rendah 
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dalam bufer akan menurunkan panas sehingga aliran listrik akan sangat 

minimal dan migrasi molekul protein sangat lambat. 

4. Medium penyangga 

Medium pendukung ideal untuk elektroforesis adalah bahan kimia inert 

yang bersifat relatif stabil, mudah ditangani dan mempunyai daya serap 

yang baik, sebagai migrasi elektron atau penyaringan berdasarkan 

ukuran molekul seperti gel poliakrilamid (Sudarmadji, 1996). Jika 

ukuran pori dari medium kira-kira sama dengan molekul, maka molekul 

yang lebih kecil akan berpindah lebih bebas di dalam medan listrik, 

sedangkan molekul yang lebih besar akan dibatasi dalam migrasinya. 

Besarnya pori-pori dapat diatur dengan mengubah konsentrasi 

penyusun gel poliakrilamidnya yaitu akrilamid dan bisakrilamid. 

5. Kekuatan voltase 

- Voltase yang dipakai rendah (100-500) V, kecepatan migrasi molekul 

sebanding dengan tingginya voltase yang digunakan. 

- Voltase yang dipakai tinggi (500-10000) V, mobolitas molekul 

meningkat secara lebih tajam dan digunakan untuk memisahkan 

senyawa dengan BM rendah serta jenis arus yang dipakai selalu 

harus searah (bukan bolak balik). 

6.Temperatur medium disaat proses elektroforesis berlangsung.  

Jika temperatur tinggi akan mempercepat proses bermigrasinya protein 

dan sebaliknya jika temperatur rendah akan mengurangi kekuatan 

bermigrasinya protein. Pada saat elektroforesis berlangsung, protein 

akan bergerak dari elektroda negatif menuju elektroda positif sampai 
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pada jarak tertentu pada gel poliakrilamid tergantung pada berat 

molekulnya. Semakin rendah berat molekulnya maka semakin jauh pula 

protein bergerak atau mobilitasnya tinggi. Sebaliknya protein dengan 

berat molekul lebih besar akan bergerak pada jarak yang lebih pendek 

atau mobilitasnya rendah (Sumitro et al., 1996). 

Hasil elektroforesis akan didapatkan pita-pita protein yang terpisahkan 

berdasarkan berat molekulnya. Tebal tipisnya pita yang terbentuk dari pita protein 

menunjukkan kandungan atau banyaknya protein yang mempunyai berat molekul 

yang sama yang berada pada posisi pita yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip 

pergerakan molekul bermuatan, yakni molekul bermuatan dapat bergerak bebas di 

bawah pengaruh medan listrik, molekul dengan muatan dan ukuran yang sama 

akan terakumulasi pada zona atau pita yang sama atau berdekatan (Soedarmadji, 

1996). 

 

Gambar 2.7.  Contoh elektroforegram gelatin dari Bigeye snapper (Priacanthus 

tayenus) (Sukkwai, 2011) 

 

 

 


