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ABSTRAK 
 

Tulang ikan bandeng merupakan salah satu limbah hasil perikanan yang berpotensi sebagai bahan 
baku pembuatan gelatin halal. Gelatin ikan merupakan salah satu alternatif dari gelatin yang berasal 
dari sapi atau babi. Gelatin ikan umumnya memiliki sifat fisiko kimia yang lebih rendah dari gelatin 
komersial yang bersumber dari mammalia. Uji perbandingan sifat kimia dan fisik gelatin tulang ikan 
hasil optimasi dan gelatin komersial dari sapi dilakukan dengan uji t. Hasil uji t terhadap nilai pH, kadar 
air, kadar protein, kadar lemak, kekuatan gel, nilai L, a dan b pada gelatin tulang ikan dan gelatin 
komersial memberikan pengaruh yang nyata (p<0,05) terhadap kualitas sifat kimia dan fisik gelatin. 
Tetapi pada sifat fisiko kimia kadar abu, suhu leleh, suhu gelling dan viskositas gelatin tulang ikan dan 
gelatin sapi tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (p > 0,05). Pengujian mikrostruktur gelatin 
tulang ikan dan gelatin sapi menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). Pengamatan gelatin 
dengan SEM menunjukkan bahwa gelatin tulang ikan bandeng memperlihatkan rongga (sponge) yang 
lebih besar dan banyak sementara gelatin sapi komersial strukturnya lebih padat dan kompak dimana 
sisi atas dan sisi bawah terlihat seragam. Gelatin tulang ikan bandeng dengan kekuatan gel (337,46 
gram bloom) lebih rendah dibandingkan kekuatan gel (410,39 gram bloom) gelatin sapi komersial. 
Mikrostruktur gelatin dapat dihubungkan dengan kekuatan gel gelatin dimana gelatin dengan kekuatan 
gel yang tinggi memperlihatkan struktur seperti sponge (karang) yang ukurannya lebih kecil. 

Kata kunci: tulang ikan bandeng, sifat fisikokimia, kekuatan gel 

PENDAHULUAN 

Bandeng merupakan salah satu komoditas unggulan di sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo. 
Produksi bandeng Sidoarjo pada Tahun 2012 meningkat menjadi 27.177,5 ton (Dinas Perikanan dan 
Kelautan Provinsi JawaTimur, 2012). Bandeng Sidoarjo memiliki keunggulan karena rasanya yang 
gurih dan tidak berbau lumpur. Ikan ini menimbulkan satu masalah ketika akan dikonsumsi yaitu adanya 
tulang dan duri halus yang berjumlah sekitar 200.  Bandeng umumnya diolah menjadi bandeng tulang 
/ duri lunak (bandeng presto), agar manusia bisa mengkonsumsinya dengan aman. Pengolahan 
bandeng presto membutuhkan suhu dan tekanan tinggi yang bisa mempengaruhi nilai gizinya. 
Pengolahan bandeng menjadi bandeng tanpa duri (milkfish boneless) dalam bentuk segar bisa 
dijadikan sebagai alternative untuk mempertahankan gizinya. Pengembangan produk bandeng tanpa 
duri segar (milk fish boneless) juga bertujuan untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengkonsumsian 
(Suseno dan Suhono, 2007). 

Potensi agroindustri bandeng tanpa duri di Sidoarjo yang berorientasi ekspor ada sekitar 34.000 ha, 
atau setara dengan 260 kontainer (1 kontainer = 20 ton) bandeng tanpa duri beku / bulan. Industri 
bandeng tanpa duri telah menyisakan limbah padat berupa tulang, duri, rangka, dan jeroan sekitar 20-
30 % (Suseno, 2011) dengan tulang menyumbang sekitar 15-20 % (Fahlivi, 2009) dari bahan baku 
aslinya. Tulang ikan bandeng merupakan salah satu limbah hasil perikanan yang belum mendapatkan 
perhatian dan penanganan yang optimal. Limbah tulang ikan bandeng per bulan yang akan terbuang 
percuma diperkirakan sekitar 17,5%x260x20 = 910 ton.  

Tulang ikan bandeng merupakan salah satu limbah hasil perikanan yang belum mendapatkan perhatian 
dan penanganan yang optimal. Usaha pemanfaatan limbah usaha bandeng tanpa duri sangat 
diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonomis, tapi juga mencegah pencemaran 
lingkungan.Tulang ikan bandeng berpotensi sebagai sumber kolagen (Fahlivi, 2009) dan bahan baku 
pembuatan gelatin halal (Jannah dan Fatimah, 2008). Gelatin dari tulang ikan adalah alternatif yang 
mungkin untuk gelatin sapi dan babi. Umumnya rendemen gelatin yang berasal dari tulang ikan sekitar 
12% (Abdullah, 2005), sehingga diperkirakan dari limbah tulang ikan bandeng sebesar 910 ton 
diperoleh gelatin tulang ikan sebesar 109,2 ton. Salah satu keuntungan besar dari sumber gelatin ikan 
adalah bahwa mereka tidak terkait dengan risiko wabah sapi gila (Bovine Spongiform Encephalopathy). 
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Gelatin tulang ikan juga dapat diterima untuk umat Islam, dan dapat digunakan dengan sedikit 
pembatasan pada agama Yahudi dan Hindu (Adam and Mariod, 2013). 

Gelatin ikan yang berasal dari tulang dan kulit ikan digolongkan sebagai gelatin tipe A yang 
menggunakan proses asam untuk mengawali proses ekstraksinya. Ekstraksi dengan proses asam, 
lebih singkat dibandingkan dengan proses basa. Gelatin ikan memiliki suhu leleh dan suhu gelling serta 
kekuatan gel yang lebih rendah dibandingkan dengan gelatin mamalia. Faktor-faktor pada proses 
ekstraksi gelatin seperti perlakuan konsentrasi, perlakuan waktu dan suhu ekstraksi akan 
mempengaruhi rendemen gelatin (Sanaei et al., 2013). Hasil optimasi ekstraksi gelatin tulang ikan 
bandeng dengan Response Surface Metodhology menunjukkan bahwa kondisi optimum untuk proses 
ekstraksi gelatin tulang ikan bandeng diperoleh pada saat konsentrasi HCl 4,65%, waktu ekstraksi HCl 
26,89 jam dan suhu ekstraksi aquades 89,92 0C dengan hasil rendemen sebesar 12,93% dan kekuatan 
gel sebesar 335,57 gram bloom (Masirah et al., 2017). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 
melakukan perbandingan sifat fisikokimia gelatin hasil optimasi kemudian dibandingkan dengan gelatin 
komersial. 

MATERI DAN METODE 
Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan gelatin adalah tulang ikan bandeng dengan spesifikasi 
tulang besar bagian punggung panjang ±18 cm diameter ±5 mm berat ±7 gram, yang diperoleh dari 
Unit Usaha Pengolahan Bandeng Tanpa Duri Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Bahan kimia 
yang digunakan dalam pembuatan gelatin yaitu HCl teknis dan Aquades.Semua bahan kimia untuk 
pembuatan gelatin ini diperoleh dari CV. Makmur Sejati Malang.Gelatin komersil yang dibandingkan 
dengan gelatin hasil penelitian juga diperoleh dari CV. Makmur Sejati Malang. 

Bahan-bahan penelitian yang diperlukan untuk analisa gelatin antara lain bahan-bahan kimia yang 
digunakan untuk analisis proksimat(pelarut Petroleum Eter p.a., tablet kjeldahl, H2SO4 pekat 95%, 
NaOH 40%, larutan H3BO3, indikator Brom Cresol Green-Methyl Red, aquades dan HCl 0.1 N).  Bahan 
lain yang diperlukan antara lain : HCl 0.01 N, kertas milipore, Buffer Kalium Borat, larutan standar mix 
asam amino dan aquabidest untuk uji komposisi asam amino yang diperoleh dari Laboratorium Sentral 
dan Ilmu Hayati Universitas Brawijaya. 

Alat 

Peralatan untuk analisa meliputi pH meter (PHM-210), oven (merk Memmert), beker glass (pyrex), 
sentrifusa, waterbath (merk Memmert), magnetic stirrer (Stuart Scientific), timbangan analitik (Ohauss), 
termometer, colour rider (merk Minolta CR-10), tensile strength instrument (Digital Force Gauge, merk 
Imada/ZP-200N), viscometer (brookfield syncrolectric viscometer), HPLC (Kolom AccQTag column 
(3,9x150 mm), fase mobil acetonitril 60%, flow rate 1 ml/menit, detector Fluorescence, panjang 
gelombang 254 nm) dan alat uji mikrostruktur tulang ikan dengan SEM-EDAX Swifted 3000, sedangkan 
gelatin dengan SEM (merk FEI, type insect S50). 

Analisa 

Pengujian sifat fisiko-kimia berupa rendemen, pH, warna, viskositas, kekuatan gel, SEM, suhu leleh, 
suhu pembentukan gel, uji kadar proksimat (kadar air, abu, protein, dan lemak), dan pengujian 
komposisi asam amino. Hasil semua pengujian dibandingkan dengan gelatin sapi komersial. Variabel 
yang diukur adalah : rendemen (Jamilah et al., 2011); warna dengan colour reader (Jamilah et al., 
2011); viskositas menggunakan Viscometer Oswald (AOAC, 2000); kekuatan gel, suhu leleh, suhu 
pembentukan gel dan SEM  (Ratnasari et al., 2013); pH menggunakan pH meter (Cheow et al., 2007); 
kadar air, kadar abu, kadar protein dan kadar lemak (AOAC, 2000) dan komposisi asam amino (HPLC 
metode Waters AccQ Tag Chemistry, 2015). 

Rancangan Percobaan  

Uji perbandingan kualitas sifat fisikokimia gelatin ikan hasil optimasi dengan gelatin komersial 
menggunakan uji t. Analisa data menggunakan Software R. Version 3.1.2. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi mutu dan kualitas dari gelatin tulang ikan hasil optimasi ditentukan berdasarkan sifat kimia 
dan fisiknya. Mutu dan kualitas dari gelatin tulang ikan akan dibandingkan dengan standar kualitas 
gelatin di Indonesia berdasarkan SNI 06-3735-1995, standar internasional GMIA (2012) dan 
dibandingkan juga dengan gelatin komersial yang berasal dari sapi. Rerata rendemen dan komposisi 
penentu kualitas gelatin disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Sifat Fisiko-kimia Gelatin Ikan Hasil Optimasi dengan Gelatin Sapi Komersial 

No Parameter Gelatin Optimum Gelatin Komersial 

1 pH 5,55 ± 0,07a 6,35 ± 0,21b 

2 Kadar Air (%) 1,58 ± 0,01a 4,07 ± 0,04b 

3 Kadar Abu (%) 1,08 ± 0,01a 0,98 ± 0,06a 

4 Kadar Protein (%) 93,80 ± 0,02a 91,85 ± 0,07b 

5 Kadar Lemak (%) 3,03 ± 0,02a 1,89 ± 0,05b 

6 Rendemen (%) 12,60 ± 0,43 - 

7 Kekuatan Gel (gram bloom) 337,46 ± 20,21a 410,39 ± 6,07b 

8 Viskositas (cP) 5,90 ± 0,42b 6,75 ± 0,35b 

9 Suhu Leleh (Celcius) 31,50 ± 0,71b 34,50 ± 0,71b 

10 Suhu Gelling (Celcius) 14,00 ± 1,41a 19,00 ± 1,41a 

11 Nilai L (Lightness) 59,60 ± 3,08a 72,15 ± 0,61b 

12 Nilai a (redness) 24,80 ± 0,57a 22,30 ± 1,63b 

13 Nilai b (yellowness) 21,18 ± 0,73a 13,15 ± 1,89b 

Uji Sifat Kimia 
pH 

Hasil uji t nilai pH menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata (p <0,05) pada gelatin tulang ikan 
dan gelatin sapi komersial. Rerata nilai pH antara gelatin tulang ikan sebesar 5,55 lebih rendah 
dibandingkan nilai pH gelatin sapi komersial sebesar 6,35. Berdasarkan uji t menunjukkan perbedaan 
yang nyata antara gelatin tulang ikan dan gelatin komersial pada nilai pH. Nilai pH gelatin tulang ikan 
ini memenuhi kriteria standar pH untuk produk makanan menurut GMIA (2012) yakni berkisar 3,8-5,5.  

Kadar Air 

Hasil uji t kadar air menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata (p <0,05) pada gelatin tulang ikan 
dan gelatin sapi komersial. Kadar air gelatin tulang ikan sebesar 1,58% lebih rendah dibandingkan 
kadar air gelatin sapi komersial sebesar 4,07%. Kadar air pada sampel gelatin tulang ikan bandeng 
maupun gelatin sapi komersial, keduanya berada di bawah batas ditetapkannya standar kualiats gelatin 
berdasarkan kadar air yaitu maksimum 16% (SNI 06-3735-1995) dan juga memenuhi standar GMIA 
untuk produk makanan karena berada pada range      8-15% (GMIA, 2012). 

Kadar Abu 

Hasil uji t kadar abu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata (p >0,05) pada gelatin tulang 
ikan dan gelatin sapi komersial. Kadar abu gelatin tulang ikan sebesar 1,08% lebih tinggi dibandingkan 
kadar abu gelatin sapi komersial sebesar 0,98%. Kadar abu gelatin bervariasi tergantung jenis bahan 
baku dan metode pengolahan. Perbedaan kadar abu ini dihubungkan karena adanya perbedaan 
kandungan mineral pada bahan baku gelatin (Jongjareonrak et al., 2006). Nilai kadar abu pada gelatin 
tulang ikan bandeng ini telah memenuhi standar kualitas gelatin berdasarkan SNI 06-3735-1995 yaitu 
maksimal 3,25%.  

Kadar Protein 

Hasil uji t kadar protein menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata (p < 0,05) pada gelatin tulang 
ikan dan gelatin sapi komersial. Kadar protein gelatin tulang ikan sebesar 93,8% lebih tinggi 
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dibandingkan kadar protein gelatin sapi komersial sebesar 91,85%. Kadar protein gelatin tulang ikan 
bandeng dan gelatin sapi komersial ini melebihi standar GMIA (2012), dimana rentang kadar proteinnya 
84-90 %. Tingginya kadar protein pada gelatin tulang ikan bandeng menunjukkan bahwa gelatin 
tersebut memiliki mutu yang baik. Rusli (2004) menyatakan bahwa gelatin terdiri dari 98-99 % protein 
berdasarkan berat keringnya.  

Kadar Lemak 

Hail uji t kadar lemak menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata (p < 0.05) pada gelatin tulang 
ikan dan gelatin sapi komersial. Kadar lemak gelatin tulang ikan sebesar 3,03% lebih tinggi 
dibandingkan kadar lemakgelatin sapi komersial sebesar 1,89%. Perbedaan kadar lemak ini tergantung 
pada bahan mentah yang digunakan dan perlakuan selama proses pengolahan (Ratnasari, 2014). 
Kadar lemak gelatin tulang ikan bandeng ini termasuk tinggi, karena berasal dari tulang ikan bandeng 
yang juga tinggi kandungan lemaknya (15%), meskipun melalui proses pencucian secara berulang-
ulang ternyata masih mengandung lemak yang cukup tinggi. Tingginya kadar lemak juga diduga 
diakibatkan oleh lemak yang belum keluar secara maksimal pada saat proses degreasing.  

Komposisi Asam Amino 

Asam amino merupakan unit terkecil pembentuk gelatin. Jenis dan komposisi asam amino gelatin ikan 
dan gelatin sapi komersial disajikan pada Tabel 2. Secara umum terdapat perbedaan komposisi asam 
amino dari gelatin tulang ikan dan gelatin sapi komersial. Tabel 2 menunjukkan bahwa asam amino 
yang nilainya dominan dibandingkan asam amino lainnya adalah alanin, prolin dan glisinyang 
merupakan asam amino utama pada gelatin selain hidroksiprolin (Regenstein and Zhou, 2007).  

Tabel 2. Komposisi Asam Amino Gelatin Ikan Hasil Optimasi dan Gelatin Sapi  

No. Jenis Asam Amino Gelatin Ikan (% b/b) Gelatin Sapi  (% b/b) 

1 Valin 1,54 1,81 

2 Threonin 1,95 1,68 

3 Lisin (Lysine HCl) 3,00 3,10 

4 Serin 2,89 2,96 

5 Isoleusin 1,16 1,33 

6 Alanin 7,59 6,25 

7 Histidin 0,50 0,73 

8 Phenilalanin 1,88 1,97 

9 Glutamat 7,38 6,90 

10 Tirosin 0,40 0,52 

11 Prolin 10,47 11,23 

12 Arginin 6,88 7,19 

13 Glisin 20,07 21,66 

14 Leusin 2,16 2,58 

15 Aspartat 3,85 3,36 

16 Metionin 1,46 0,90 

17 Sistin 0,01 0,01 

TOTAL 73,19 74,18 

 
Berdasarkan Tabel 2, gelatin tulang ikan bandeng mempunyai kandungan prolin sebesar 10,47 % 
(104,7 mg/g). Glisin dan prolin merupakan dua pokok utama asam amino yang menjadi bagian (25%) 
dari total kandungan asam amino (Tabel 2). Tingginya kandungan glisin (20,07%) dan prolin (10,47%) 
pada gelatin tulang ikan bandeng nilainya lebih rendah dibandingkan dengan gelatin sapi komersial 
yang mempunyai kandungan glisin (21,66%) dan prolin (11,23%). Hasil uji kandungan asam amino 
alanin pada gelatin tulang ikan bandeng adalah sebesar 7,59 % lebih tinggi nilainya dibandingkan 
dengan gelatin sapi komersial (6,25%). Asam glutamat merupakan urutan ketiga dari asam amino 
tertingi setelah glisin dan prolin dimana kandungan asam glutamat pada gelatin tulang ikan bandeng 
(7,38%) lebih tinggi dibandingkan dengan gelatin sapi komersial (6,90%). Kandungan arginin gelatin 
sapi komersial (7,19%) lebih tinggi dibandingkan gelatin tulang ikan bandeng (6,88%). 
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Hasil pengujian komposisi asam amino menunjukkan bahwa komposisi umum asam amino gelatin 
tulang ikan bandeng umumnya lebih rendah dibandingkan gelatin sapi komersial. Kandungan asam 
amino glisin dan hidroksiprolin yang rendah pada gelatin tulang ikan dapat mengakibatkan rendahnya 
titik leleh gelatin (Astawan dan Aviana, 2003). Komposisi asam amino dalam gelatin bervariasi 
tergantung pada sumber kolagen tersebut, spesies hewan penghasil dan jenis kolagen. Perbedaan 
komposisi asam amino tersebut disebabkan karena gelatin berasal dari bahan baku yang berbeda. 
Hasil pengujian komposisi asam amino menunjukkan bahwa gelatin mengandung glisin dan prolin yang 
cukup tinggi dibanding asam amino lainnya, dimana asam amino tersebut merupakan asam amino 
penyusun gelatin. Tingginya kandungan asam imino (prolin dan hidroksiprolin) dapat meningkatkan 
sifat reologi gelatin. Asam imino penting untuk mempertahankan stabilitas struktur tripel heliks kolagen 
(Ikoma et al., 2003; Hwang et al., 2007; Tong and Ying, 2013).  

Uji Sifat Fisik 
Kekuatan Gel 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan bahan baku gelatin menghasilkan perbedaan yang signifikan 
(p < 0,05) terhadap kekuatan gel gelatin yang dihasilkan. Kekuatan gel gelatin yang berasal dari tulang 
ikan berbeda nyata dengan kekuatan gelatin yang berasal dari sapi. Kekuatan gel pada gelatin sapi 
menghasilkan kekuatan gel yang lebih tinggi (410,39 ± 6,07 gram bloom) dibandingkan kekuatan gel 
pada gelatin tulang ikan (337,46 ± 20,21 gram bloom). Kekuatan gel gelatin ikan secara umum lebih 
rendah dibandingkan gelatin yang berasal dari mammalia (Gilsenan and Ross-Murphy, 2000). 
Perbedaan utama antara gelatin ikan dan gelatin mamalia adalah pada kandungan asam amino prolin 
dan hidroksiprolin yang menstabilkan konformasi ketika gelatin membentuk gel jaringan. Kandungan 
prolin dan hidroksiprolin yang rendah mengakibatkan gelatin memiliki modulus gel, suhu leleh dan suhu 
gelling yang rendah (Haug et al., 2004). Secara umum gelatin ikan memiliki kandungan asam amino 
lebih rendah dibandingkan gelatin mamalia sebagaimana data komposisi asam amino pada gelatin 
tulang ikan dan gelatin sapi komersial pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan kandungan asam amino 
prolin pada gelatin tulang ikan 10,47 % lebih rendah dibandingkan kandungan prolin gelatin sapi 
komersial yaitu 11,23. Hal ini menyebabkan kekuatan gel pada gelatin tulang ikan bandeng lebih rendah 
dibandingkan gelatin sapi komersial. 

Viskositas 

Tabel 1 menunjukkan nilai viskositas gelatin tulang ikan dan gelatin sapi tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
berdasarkan uji t. Rerata nilai viskositas gelatin tulang ikan sebesar 5,90 ± 0,42 lebih rendah 
dibandingkan gelatin sapi komersial sebesar 6,75 ± 0,35.  Berdasarkan nilai viskositasnya, gelatin 
tulang ikan bandeng telah memenuhi standar mutu gelatin yaitu berada pada kisaran nilai viskositas 
1,5-7,5 (GMIA, 2012).  

Suhu Leleh 

Tabel 1 menunjukkan bahwa suhu leleh pada gelatin tulang ikan dan gelatin sapi komersial 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (p > 0,05). Suhu leleh pada gelatin tulang ikan sebesar 
31,50 ± 0,71 lebih rendah dibandingkan suhu leleh gelatin sapi komersial yaitu sebesar 34,50 ± 0,71. 
Perbedaan suhu leleh gelatin tulang ikan dan gelatin sapi komersial bisa dihubungkan dengan 
kandungan asam amino glisin yang berbeda. Kandungan asam amino glisin pada gelatin tulang ikan 
sebesar 20,07 % dibandingkan kandungan glisin pada gelatin sapi komersial sebesar 21,66%. 
Perbedaan suhu leleh gelatin disebabkan oleh perbedaan sumber bahan mentah yang digunakan. 
Perbedaan jenis gelatin menghasilkan perbedaan karakteristik fisikokimia yang mempengaruhi sifat 
thermal dan reologi termasuk suhu gelling, suhu leleh dan kekuatan gel gelatin (Norziah et.al., 2009). 
Peningkatan kekuatan gel gelatin sebuah gel disertai dengan peningkatan suhu leleh (Choi and 
Regenstein, 2000), seperti gelatin sapi memiliki titik leleh lebih tinggi daripada kebanyakan gelatin ikan, 
dan titik leleh tinggi memperluas jangkauan aplikasi gelatin. Gudmundsson (2002) menunjukkan bahwa 
titik leleh lebih rendah dari gelatin ikan karena rendah asam imino (prolin dan hidroksiprolin) 
dibandingkan dengan gelatin mamalia.  

Suhu Gelling 

Tabel 1 menunjukkan bahwa suhu gelling pada gelatin tulang ikan dan gelatin sapi komersial 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (p > 0,05). Suhu gelling pada gelatin tulang ikan sebesar 
14,00 ± 1,41 lebih rendah dibandingkan suhu leleh gelatin sapi komersial yaitu sebesar 19,00 ± 1,41. 
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Suhu gelling ini sebanding dengan suhu lelehnya, dimana penurunan suhu gelling secara umum diikuti 
penurunan suhu gelling sebagaimana suhu leleh dan suhu gelling gelatin tulang ikan bandeng (31,50 
± 0,71dan 14,00 ± 1,4) sebagaiman suhu leleh dan suhu gelling gelatin sapi komersial (34,50 ± 0,71). 

Uji Warna 

Hasil uji t terhadap nilai L (Lightness), a (redness) dan b (yellowness) memberikan perbedaan yang 
nyata (p<0,05) terhadap gelatin tulang ikan dan gelatin sapi komersial.  Hasil penentuan warna 
menunjukkan bahwa nilai lightness (L-value) pada gelatin tulang ikan sebesar 59,60 lebih rendah 
dibandingkan gelatin sapi komersial sebesar 72,15. Nilai a (redness) dan nilai b (yellowness) gelatin 
tulang ikan berturut-turut 24,80 dan 21,18 lebih tinggi dibandingkan dengan gelatin sapi komersial yaitu 
berturut-turut sebesar 22,30 dan 13,15. Hal ini disebabkan karena bahan baku untuk pembuatan gelatin 
berasal dari sumber yang berbeda. Menurut Jongjareonrak et al., (2010) bahwa warna gelatin secara 
umum tergantung bahan mentah yang diekstraksi dan kondisi ekstraksi.  

Penampakan secara visual warna powder gelatin tulang ikan bandeng adalah berwarna kemerahan, 
lebih gelap dibandingkan warna powder gelatin sapi komersial. Warna gel gelatin tulang ikan bandeng 
lebih merah dan gelap dibandingkan gel gelatin sapi komersial. Gel gelatin sapi menunjukkan struktur 
yang padat, warna putih bening sedangkan gel gelatin tulang ikan bandeng strukturnya kurang padat 
dibandingkan gelatin sapi dan warnanya cenderung kecoklatan dan gelap. Warna dapat berubah 
selama pengeringan karena reaksi kimia dan biokimia. Warna kecoklatan dan gelap diduga disebabkan 
karena perbedaan metode pengeringan yang digunakan (Astawan dan Aviana, 2003). Secara umum, 
warna tidak mempengaruhi sifat dari gelatin atau mengurangi kegunaannya (GMIA, 2012). 
Penampakan warna powder dan gel gelatin tulang ikan bandeng dan gelatin sapi komersial bisa dilihat 
pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Powder dan Gel Gelatin 
Keterangan: A = Gelatin Tulang Ikan Optimasi dan 

B = Gelatin Sapi Komersial 

Uji SEM (Mikrostruktur Gelatin) 

Selain analisa parameter sifat fisiko-kimia secara kuantitatif, juga dilakukan analisa kualitatif dengan 
menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). Mikrostruktur gelatin tulang ikan dan gelatin sapi 
komersial dapat dilihat pada Gambar 2. Pengamatan gelatin hasil optimasi dan gelatin komersial 
dengan SEM menunjukkan bahwa semua gelatin mempunyai sponge atau batu karang seperti dalam 
struktur (Ratnasari, 2014). 

Mikrostruktur dapat dihubungkan dengan nilai kekuatan gel dimana helaian yang padat menunjukkan 
kekuatan gel yang tinggi dibandingkan dengan helaian yang tipis, longgar dan tidak seragam. Gelatin 
tulang ikan bandeng hasil optimasi menunjukkan kekuatan gel (337,46gram bloom) yang rendah 
dibandingkan kekuatan gel (410,39 gram bloom) gelatin sapi komersial (Tabel 1). Berdasarkan gambar 
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SEM (Gambar 2), terlihat gelatin tulang ikan bandeng memperlihatkan rongga (sponge) yang lebih 
besar dan banyak sementara gelatin sapi komersial strukturnya lebih padat dan kompak dimana sisi 
atas dan sisi bawah terlihat seragam. Mikrostruktur gelatin dapat dihubungkan dengan kekuatan gel 
gelatin dimana gelatin dengan kekuatan gel yang tinggi memperlihatkan struktur seperti sponge 
(karang) yang ukurannya lebih kecil (Sae-Leaw, et al., 2016).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Gambar Scanning Electron Microscopy (SEM) Gelatin  
Keterangan : A = Gelatin Tulang Ikan Optimasi dan  

B = Gelatin Sapi Komersial dengan Perbesaran 10.000x 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan uji t pada sifat fisikokimia gelatin tulang ikan hasil optimasi dibandingkan dengan gelatin 
sapi komersial memberikan perbedaan nyata pada nilai pH, kadar air, kadar protein, kadar lemak, 
kekuatan gel, dan nilai warna L, a dan b. Pada sifat fisikokimia kadar abu, suhu leleh, suhu gelling, dan 
viskositas tidak memberikan pengaruh yang nyata pada kedua gelatin yang dibandingkan. 

Saran 

1. Gelatin ikan yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki warna yang cenderung lebih gelap 
dibandingkan dengan gelatin komersial. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan 
tentang pengaruh suhu dan metode pengeringan terhadap kualitas fisik gelatin. 

2. Gelatin ikan yang dihasilkan dari penelitian ini juga masih mengandung kadar minyak yang 
cukup tinggi sehingga perlu penelitian lanjutan tentang pengaruh proses defatting sebelum 
ekstraksi gelatin dilakukan.  
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