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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 merupakan hewan vertebrata berdarah panas 

dengan tingkat metabolisme yang tinggi. Ayam broiler sering dibudidayakan 

karena memiliki masa panen yang pendek dan relatif mudah dalam pemeliharaan, 

sehingga dalam waktu yang singkat sudah dapat dipasarkan (Rasyaf, 1997). 

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 merupakan komponen protein berbentuk serabut (fibril) yang 

mempunyai fungsi fisiologis yang unik. Hampir 30 persen dari total protein pada 

jaringan organ tubuh vertebrata dan invertebrata adalah kolagen. Pada mamalia,
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 kolagen terdapat di kulit, tendon, tulang rawan dan jaringan ikat. Demikian juga 

pada burung dan ikan, sedangkan pada avertebrata kolagen terdapat pada dinding 

sel (Baily dan Light, 1989).  

Molekul dasar pembentuk kolagen disebut tropokolagen yang mempunyai 

struktur batang dengan BM 300.000 g/mol, dimana di dalamnya terdapat tiga 

rantai polipeptida yang sama panjang, bersama-sama membentuk struktur helix. 

Tiap tiga rantai polipeptida dalam unit tropokolagen membentuk struktur helix 

tersendiri, manahan bersama-sama dengan ikatan hidrogen anatara gugus NH dari 

residu glisin pada rantai yang satu dengan gugus CO pada rantai lainnya. Cincin 

pirolidin, prolin, dan hidroksilamin membantu pembentukan rantai polipeptida 

dan memperkuat triple helix (Wong, 1989).  

Kolagen dapat mengalami kerusakan oleh pengaruh panas, reaksi kimia 

dengan asam atau basa, goncangan dan sebab-sebab lainnya. Selain itu protein 

juga dapat mengalami degradasi, yaitu pemecahan molekul kompleks menjadi 

molekul sederhana oleh pengaruh asam, basa atau enzim (Winarno, 2002). 

Perlakuan basa atau alkali dapat menyebabkan kolagen mengembang dan 

menyebar. Salah satu alkali yang dapat digunakan sebagai pelarut kolagen adalah 

NaOH (Christianto, 2001). Selain pelarut alkali, kolagen juga larut dalam pelarut 

asam seperti HCl (Arthadana, 2001).  

 

2.3 Gelatin 

Gelatin merupakan suatu substansi protein dapat larut dalam air yang 

diperoleh dari denaturasi atau hidrolisis protein kolagen (Pearson dan Dutson, 

1992). Susunan asam amino gelatin hampir sama dengan kolagen, dimana glisin 
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sebagai asam amino utama dan merupakan 2/3 dari seluruh asam amino yang 

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

(Chaplin, 2005).  

Asam-asam amino saling terikat melalui ikatan peptida membentuk 

gelatin. Susunan asam amino gelatin berupa Gly-X-Y diman X umumnya asam 

amino prolin dan Y umumnya asam amino hidroksipolin. Protein (gelatin) tidak 

memiliki asam amino triptopan sehingga tidak dapat digolongkan sebagai protein 

lengkap (Grobben, et al., 2004). 

 

Gambar 2.1. Struktur kimia gelatin (Poppe, 1992) 

Berdasarkan proses pengolahannya gelatin diklasifikasikan kedalam dua 

tipe, yaitu gelatin tipe A dan tipe B. Bahan baku pada gelatin tipe A diberi 

perlakuan perendaman dalam larutan asam sehingga proses ini dikenal dengan 

sebutan proses asam. Umumnya gelatin tipe A terbuat dari kulit hewan muda 

(terutama babi), dimana molekul kolagennya muda sehingga proses pelunakannya 

dapat berlangsung dengan cepat, sedangkan gelatin tipe B bahan bakunya diberi 

perlakuan basa yang disebut proses alkali. Bahan baku untuk gelatin tipe B 

biasanya lebih keras seperti dari tulang dan kulit sapi, dimana molekul kolagen 

triple helix lebih tua, ikatan silangnya lebih padat dan kompleks. Pada umumnya 

proses asam digunakan untuk bahan baku yang relatif lunak, sedangkan proses
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alkali diaplikasikan pada bahan baku yang relatif keras (GMAP, 2007). Perbedaan 

sifat gelatin tipe A dan tipe B dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Sifat gelatin tipe A dan tipe B 

Sifat Tipe A Tipe B 

Kekuatan gel (bloom) 50 - 300 50 - 300 

Viskositas (mps) 15 – 75 20 – 75 

Kadar abu (%) 0,30 – 2,00 0,5 – 2 

pH 3,8 – 5,5 5,00 – 7,10 

Titik Isoelektrik 7 – 9 4,7 -5,4 

Sumber: GMIA (2012) 

Gelatin memiliki sifat reversible dari bentuk sol ke gel dan  dapat 

mengembang dalam air dingin (Parker,1982). Gelatin memiliki kemampuan untuk 

membentuk gel yang disebut kekuatan gel. Sifat fisik gelatin ini merupakan salah 

satu penentu mutu gelatin. Kekuatan gel dipengaruhi oleh pH, adanya komponen 

elektrolit dan non elektrolit serta bahan tambahan lainnya. Sifat fisik lainnya 

adalah titik pembuatan gel, warna, kapasitas emulsi dan stabilitas emulsi 

(Glicksman, 1969). Sifat penting lainnya dari gelatin adalah viskositas. Viskositas 

terutama dipengaruhi oleh interaksi hidrodinamik antar molekul gelatin, selain 

dipengaruhi suhu, pH dan konsentrasi (Poppe, 1992). Sifat fisik dan kandungan 

unsur-unsur mineral tertentu dalam gelatin umumnya digunakan untuk menilai 

mutu gelatin. Tabel 2.2 menunjukkan standar mutu gelatin untuk industri 

berdasarkan SNI dan British Standard. 
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Tabel 2.2. 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 abu Maksimum 3,25% - 

Kadar air Maksimum 16% - 

Kekuatan gel - 50 – 300 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 - 

Sumber: a) Dewan Standarisasi Nasional (SNI 06.3735-1995) (1995) 

   b) British Standar: 757 (1975) 

 

2.4 Proses Pembuatan Gelatin 

Pada prinsipnya proses pembuatan gelatin dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu proses asam dan proses basa. Perbedaan kedua proses ini terletak 

pada proses perendamannya. Berdasarkan kekuatan ikatan kovalen silang 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 

(Gilsenan,et al., 2000). 
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Proses produksi utama gelatin dibagi menjadi 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 (Hinterwaldner, 1997). 

Proses pembuatan gelatin dengan menggunakan asam dinilai lebih 

menguntungkan dilihat dari segi waktu perendaman yang lebih singkat dan biaya 

lebih murah. Hal ini dikarenakan pada perendaman asam yang singkat sudah 

dapat memutus ikatan dan struktur kolagen triple helix menjadi single helix, 

sedangkan perendaman dengan basa hanya mampu menghasilkan rantai ganda. 

Hal ini menyebabkan pada waktu yang sama jumlah kolagen yang dihidrolisis 

oleh larutan asam lebih banyak daripada larutan basa (Ward dan Court, 1997). 

Pada proses pembuatan gelatin dengan berbahan baku tulang dan kulit, 

terdapat proses yang penting dilakukan pada bahan sebelum diproses menjadi 

gelatin, yaitu proses liming dan degreasing. Proses degreasing bertujuan untuk 

menghilangkan lemak-lemak yang masih terdapat dalam jaringan kulit dan tulang, 

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 dan tulang dengan perendaman larutan basa, selain 

itu bertujuan pula untuk merusak atau memutuskan ikatan kimia tertentu yang 

masih ada dalam kolagen (LP POM-MUI, 2001). 

Tahap pengembangan kulit (swelling) adalah tahap yang bertujuan untuk 

menghilangkan kotoran-kotoran dan mengkonversi kolagen menjadi gelatin 

(Surono, 1994). Pada tahap ini perendaman dapat dilakukan dengan larutan asam 

organik seperti asam asetat, sitrat, fumarat, askorbat, malat, suksinat, tartarat, dan 
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asam lainnya yang aman dan tidak menusuk hidung. Sedangkan asam anorganik 

yang biasa digunakan adalah asam hidroklorat, fosfat, klorida, dan sulfat 

(Grossman dan Bergman, 1991). 

 

2.5 Konversi Kolagen menjadi Gelatin 

Ekstraksi dalam pembuatan gelatin merupakan proses denaturasi untuk 

mengubah kolagen menjadi gelatin dengan penambahan senyawa pemecah ikatan 

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

 

Gambar 2.2. Reaksi pemutusan ikatan hidrogen tropokolagen  

                                       (Martianingsih, 2009) 

 

Gambar 2.3. Reaksi hidrolisis ikatan silang kovalen tropokolagen 

(Martianingsih, 2009) 
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Kolagen apabila dipanaskan pada suhu melebihi suhu denaturasinya dan 

pada waktu yang lama struktur heliks ganda tiganya 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. Secara umum gelatinisasi 

dipengaruhi oleh ikatan silang pada kolagen yang ditentukan oleh usia hewan dan 

suhu pemanasan yang digunakan (Grosch, 1986).  

 

2.6 Karakterisasi Gelatin 

2.6.1 Kadar air  

 Kadar air merupakan persentase air yang terikat oleh suatu bahan terhadap 

bobot kering ovennya. Penentun kadar air dilakukan untuk mengetahui banyaknya 

air yang terikat oleh komponen padatan bahan tersebut. Kandungan air dalam 

suatu bahan dapat menentukan tekstur dan kemampuan bahan untuk bertahan 

terhadap serangan mikroorganisme yang dinyatakan dalam αw, yaitu jumlah air 

bebas yang dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya 

(Sudarmadji, 1995). 

2.6.2 Kadar abu 

 Kadar abu menunjukkan jumlah bahan anorganik yang terdapat dalam 

bahan organik. Abu menunjukkan jumlah bahan anorganik yang tersisa selama 

proses pembakaran tinggi (suhu sekitar 600
o
C) selama dua jam. Jumlah abu 
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dipengaruhi oleh jumlah ion-ion anorganik yang terdapat dalam bahan selama 

proses berlangsung (Rahayuningsih, 2004). 

2.6.3 Kadar lemak 

 Analisis kadar lemak bertujuan untuk mengetahui kemungkinan daya 

simpan produk, karena lemak berpengaruh pada perubahan mutu selama 

penyimpanan. Lemak berhubungan dengan mutu dimana kerusakan lemak dapat 

menurunkan nilai gizi serta menyebabkan penyimpangan rasa dan bau (Winarno, 

2002). 

2.6.4 Kadar protein 

 Sudarmadji (1995) menyatakan bahwa kadar protein yang dianalisis dengan 

cara Kjeldahl disebut sebagai kadar protein kasar dengan menentukan jumlah 

nitrogen yang dikandung oleh suatu bahan. Dasar perhitungan penentuan protein 

menurut Kjeldahl menyatakan bahwa umumnya protein alamiah mengandung 

unsur N rata-rata 16% (dalam protein murni). Penentuan kadar protein dilakukan 

melalui tiga tahapan, yaitu destruksi, distilasi dan titrasi. Destruksi merupakan 

proses pemanasan gelatin dengan asam sulfat pekat ditambah katalis yang berguna 

untuk mempercepat reaksi. Senyawa karbon dan hidrogen yang terdapat dalam 

rantai polipeptida teroksidasi menjadi CO, CO2 dan H2O, sedangkan senyawa 

nitrogennya akan berubah menjadi (NH4)2SO4. Distilasi merupakan proses dimana 

(NH4)2SO4 dipecah menjadi ammonia (NH3) dengan penambahan NaOH 33% dan 

dipanaskan. Ammonia yang dibebaskan selanjutnya ditangkap oleh H3BO3 0,02 N 

dan dengan penambahan indikator mengsel, larutan yang diperoleh berwarna 

keunguan. Larutan tersebut dititrasi dengan H2SO4 0,02N dimana NaOH bereaksi 
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dengan H3BO3 bebas (tidak berikatan  dengan ammonium). Titrasi dihentikan 

ketika indikator berwarna kehijauan.  

2.6.5 Kekuatan gel  

Kekuatan gel gelatin didefinisikan sebagai besarnya kekuatan yang 

diperlukan oleh probe untuk menekan gel setinggi 4 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 kekuatan gel. 

Pembuatan gel (gelasi) merupakan suatu fenomena penggabungan atau 

pengikatan silang rantai-rantai polimer membentuk jaringan 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 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). 

Menurut Wijaya (1998) kekuatan gel dari gelatin komersial bervariasi antara 

50-300 gram bloom. Berdasarkan kekuatan gelnya gelatin dibagi menjadi tiga 

kategori, sebagai berikut : 

i.   Gelatin dengan Bloom tinggi (250-300 gram bloom) 

ii. Gelatin dengan Bloom sedang (150-250 gram bloom) 

iii. Gelatin dengan Bloom rendah (50-150 gram bloom) 
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2.6.6 Viskositas 

 Viskositas gelatin berpengaruh terhadap sifat gel terutama titik 

pembentukan gel dan titik leleh, dimana viskositas gelatin yang tinggi 

menghasilkan laju pelelehan dan pembentukan gel yang lebih tinggi dibandingkan 

gelatin yang viskositasnya rendah. Untuk stabilitas emulsi yang tinggi diperlukan 

viskositas yang tinggi (Leiner, 2006). Viskositas dipengaruhi antara lain oleh 

interaksi hidrodinamik antar molekul gelatin, suhu, pH dan konsentrasi (Poppe, 

1992). 

2.6.7 Derajat keasaman (pH) 

 Pengukuran pH dilakukan untuk menentukan kondisi dan jenis muatan yang 

terdapat pada gelatin. Gelatin merupakan rantai polipeptida yang terdiri atas 

berbagai macam asam amino. Asam amino mempunyai sifat zwitterion atau 

dipolar karena dalam struktur kimianya mempunyai gugus fungsi negatif (COO
-
) 

dan gugus fungsi positif (NH
3+

). Asam amino juga bersifat amfoter, yaitu dapat 

bersifat amfoter, yaitu dapat bersifat asam, netral atau basa sesuai dengan kondisi 

lingkungannya (Winarno, 2002). 

2.6.8 Identifikasi gugus fungsi gelatin menggunakan FTIR 

 Spektroskopi Inframerah dapat digunakan untuk mendeteksi gugus 

fungsional, mengidentifikasi senyawa, menganalisis campuran, dan untuk analisis 

kuantitatif (Khopkar, 2003). Secara umum digunakan diagram korelasi dalam 

mengidentifikasi gugus fungsi seperti pada tabel berikut : 
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Tabel 2.3. Tabel korelasi gugus fungsional pada spektrum inframerah 

Gugus Senyawa Frekuensi 

(cm
-1

) 

Daerah 

spektra 

(cm
-1

)  

Daerah spektra 

OH Alkohol  

Asam 

3580-3650 

2500-2700 

3333-3704 

 

 

NH Amina primer  

dan sekunder 

Amida 

-3500  

3310-3500 

3140-3320 

 

 

2857-3333  

 

 

 

Lingkungan vibrasi 

ulur hidrogen 

CH Alkuna  

Alkena  

Aromatik  

Alkana  

Aldehida 

3300 

3010-3095 

-3030 

2853-2962 

2700-2900 

 

 

 

 

2500-2857 

(4,0-4,5 μ) 

 

C=C Alkuna 2190-2260   

C=N Alkilnitril 

Iosianat  

Arilnitril  

 

2240-2260 

2240-2275 

2220-2240 

2222-2500  Ikatan rangkap tiga 

-N=C=    

N 

Diimida 2130-2155 2000-2222 

 

 

-N3 Azida 2120-2160   

>CO Aldehid  

 

Keton  

Asam karboksilat 

Ester  

Asilhalida 

 

Amida  

1720-1740  

 

1675-1725 

1700-1725 

2000-2300 

1755-1850  

 

1670-1700 

(818-2000) 

 

 

 

 

1667-1818 

 

 

 

 

Lingkungan ikatan 

ganda dua 

CN Oksim 1640-1690   

CO Β-diketon 1540-1640   

C=O Ester  1650   

C=C Alkena 1620-1680   

N-H(b) Amina 1575-1650 1538-1667  

-N=N- Azo  1575-1630  Daerah sidik jari 

-C-NO2 Nitro 1550-1570 1538-1667  

-C-NO2 Nitro aromatik 1300-1570   

C-O-C Eter 1230-1270 1053-1333 

 

 

-(CH2)N Senyawa lain -722 1053-1333 

 

 

Sumber : Khopkar, 2003 
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 Berdasarkan hasil penelitian Puspawati, et al. (2014), gugus fungsi gelatin dari kulit 

ayam Broiler melalui variasi suhu hasil analisis spektra FTIR adalah gugus –OH, C-O, N-H 

dari amida sekunder yang didukung dengan adanya gugus C-N, C=O dan juga NCO dari 

amida sekunder sebagai gugus-gugus fungsi utama pada gelatin. 

 


