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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kolagen 

Kolagen adalah beberapa unit struktural yaitu tropo kolagen yang 

memiliki struktur batang dengan BM 3.000.000 , yang terbentuk dari tiga rantai 

polipeptida yaang sama panjang dan membentuk struktur tripleheliks, menahan 

ikatan higrogen antara group N-H dari residu glisin pada rantai yang satu 

dengan grup C-O pada rantai yang lain, ikatan tripleheliks juga diperkuat 

dengan adanya cincin pirolidin, prolin, dan hidroksiprolin yang membantu 

pembentukan rantai tripleheliks (Haris, 2008). 

B. Gelatin 

Gelatin merupakan produk alami yang didapatkan dengan cara 

hidroilisis parsial kolagen (Rahmawati  et al, 2008). Gelatin merupakan protein 

yang larut dalam air yang bisa bersifat sebagai gelling agent (bahan pembuat 

gel) atau sebagai non gelling agent. 

 

Gambar 1. Struktur kimia gelatin (Poppe, 1992) 

Menurut Jaswir (2007) aplikasi sejumlah gelatin (254.000 metrics ton, 

1999) pada industri pangan (60%) dan non pangan (40%), dikontribusikan oleh 

gelatin yang bersumber dari babi sebanyak 40% dan sapi (termasuk tulang dan 

kulit) sebesar 60%. Pada industri pangan jumlah penggunaan gelatin yang 

disumbangkan oleh babi sebesar 27% dan dari sapi sebesar 33%, sedangkan 

3 

Tulang Ikan Bawal…, Agung Pratama, Fakultas Farmasi UMP, 2014



4 

 

 
 

untuk industri farmasi yang menggunakan gelatin yang berasal dari babi 

sebesar 7% dan yang berasal dari sapi sebesar 12%. Pemanfaatan gelatin dalam 

industri pangan digunakan sebagai pembentuk busa, pengikat, penstabil, 

pembentuk gel, perekat, peningkat viskositas, pengemulsi, finning agen, crystal 

modifier, dan pengental. Gelatin juga digunakan dalam industri non-pangan 

seperti industri farmasi, fotografi, kosmetik, dan industri kertas. Gelatin dapat 

digunakaan dalan bahan pembuat kapsul, pengikat tablet, dan mikro 

enkapsulisasi dalam bidang farmasi. Gelatin dalam bidang industri fotografi 

digunakan sebagai pengikat bahan peka cahaya. Dan pada industri kosmetik 

gelatin digunakan sebagai menstabilkan emulsi pada produk-produk shampo, 

penyegar, dan lotion, sabun, lipstik, cat kuku, busa cukur, krim pelindung sinar 

matahari. Jika ditinjau dari selisih persentase kontribusi gelatin sapi dan babi 

dalam industri pangan maupun farmasi persentase tersebut bukan merupakan 

selisih yang cukup besar dibandingkan dengan presentase konsumen muslim 

yang hanya boleh menggunakan gelatin yang bersumber dari sapi. 

Tabel 1. standar mutu gelatin 

Karakteristik Mutu Syarat 

Warna Tidak Berwarna 

Bau, rasa Normal 

Kadar air Maksimum 16 % 

Kadar abu Maksimum 3,25 % 

Logam berat Maksimum 50 mg/kg 

Arsen Maksimum 2 mg/kg 

Tembaga Maksimum 30 mg/kg 

Seng Maksimum 100g/kg 

Sulfit Maksimum Maksimum 1000 mg/kg 

pH * 4,5 – 6,5 

Viskositas * 1,5 – 7,5 Cp 

Kekuatan gel * 50 – 300 bloom 

Keteranan tabel 1 : farmakope indonesia edisi III (anonim, 1979) 

* British Standar 757 ((1975); british dalam Joharman, 2006) 

Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari sapi (tulang dan kulit 

jangat), babi (hanya kulit) dan ikan (kulit). Karena gelatin merupakan produk 

alami, maka diklasifikasikan sebagai bahan pangan bukan bahan tambahan 

pangan. Dari cara pembuatannya, ada dua jenis gelatin yaitu gelatin tipe A dan 

tipe B. Gelatin tipa A adalah gelatin yang dibuat dari kulit hewan muda 
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(terutama kulit babi), sehingga proses pelunakannya dapat dilakukan dengan 

cepat yaitu dengan sistem perendaman dalam larutan asam (A). Gelatin tipe B 

adalah gelatin yang diolah dari bahan baku yang keras seperti dari kulit hewan 

yang tua atau tulang, sehingga proses perendamannya perlu lama dan larutan 

yang digunakan yaitu larutan basa (Hastuti et al, 2007).Untuk menghasilkan 

gelatin biasa digunakan kulit ikan yang masih segar. namun usaha untuk 

menyimpan kulit ikan dengan pedinginan dan pembekuan kurang efektif 

karena dapat menurunkan sifat fungsiunal gelatin terutama distribusi berat 

molekul dan rheologis (Fernandez-diaz et al, 2003). Dikembangkan gelatin 

dari sumber lain yaitu gelatin dari limbah pengolahan ikan yaitu tulang 

ikan,karena mencakup 10-20% dari total berat ikan (Suroto.et al, 1994). 

Kandungan kolagen pada bagian tubuh ikan seluruh bagian ikan 6-7%, tulang 

ikan 2-7%, dan kartilago 8-10% (Suhardi,1989). Salah satu ikan yang 

berpotensi adalah ikan bawal. Ada pula beberapa sumber gelatin yang sudah 

umum digunakan dan telah diketahui karakteristiknya seperti gelatin babi dan 

sapi. 

Gelatin babi merupakan gelatin yang bahan bakunnya dibuat dari kulit 

atau tulang babi. Karakteristik gelatin dari kulit babi, “Sompie et al (2012) 

membuktikan rendemen dari kulit babi gelatin adalah 10,22 sampai 12,67%. 

Nilai rata-rata pH gelatin babi itu berkisar antara 5,03-5,41. Nilai kekuatan gel 

dari gelatin kulit babi berkisar 134,77-143,12 g Bloom. Nilai viskositas gelatin 

babi yang berkisar antara 6.41 sampai 7.22 cP. Kadar protein gelatin kulit babi 

berkisar 89,18-91,22%. Gelatin dari babi usia 5, 7 dan 9 bulan dan 

mengunakan pelarut asam asetat 2,4 dan 6% memiliki karakteristik yang mirip 

dengan gelatin komersial, tetapi produksi optimum gelatin dari kulit babi 

adalah pada usia 7 bulan dan konsentrasi asam asetat 2%”. 

Gelatin sapi Gelatin dari tulang sapi menggunakan asam fosfat , 

rendemen gelatin tertinggi sebesar 7,90% diperoleh dari perendaman 5% 

H3PO4, rerata kadar abu terendah sebesar 0,34% diperoleh pada perendaman 

1,25% H3PO4 dan rerata viskositas terbaik sebesar 21,20 mPoise diperoleh 
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dari perendaman 3,75% H3PO4. Dengan membandingkan hasil analisa secara 

keseluruhan maka perlakuan yang terbaik adalah perendaman H3PO4 5% 

karena menghasilkan rendemen sebesar 7,90%; kadar abu 0,71% dan viskositas 

18,93 mPoise. Konsentrasi H3PO4 berpengaruh terhadap rendemen, kadar abu 

dan viskositas gelatin yang dihasilkan. Rerata rendemen gelatin tertinggi 

sebesar 7,90% diperoleh dari perendaman 5% H3PO4, rerata kadar abu terendah 

sebesar 0,34% diperoleh pada perendaman 1,25% H3PO4dan rerata viskositas 

terbaik sebesar 21,20 mPoise diperoleh dari perendaman 3,75% H3PO4. 

Dengan membandingkan hasil analisa secara keseluruhan maka perlakuan yang 

terbaik adalah perendaman H3PO45% karena menghasilkan rendemen sebesar 

7,90%; kadar abu 0,71% dan viskositas 18.93mPoise (Yuniarifin et al, 2006). 

C. Ikan Bawal 

 

 

 

Ikan bawal merupakan Spesies Colossoma macropomum (Guzfir, 

2009). Warna tubuh ikan bawal abu-abu tua. Dengan bentuk tubuh tegak dan 

membulat, sisik berbentuk cycloid berwarna perak dan pada kedua sisi 

tubuhnya terdapat bercak hitam. Tubuh bagianventral dan sekitar sirip dada 

ikan bawal muda berwarna merah, ikan bawal memiliki bibir  bawah yang 

menonjol dan memiliki gigi-gigi besar dan tajam. Ikan bawal yang tumbuh 

normal dapat memijah setelah umur 4 tahun dengan berat badan mencapai 4 

kg. Induk ikan jantan dan betina dapat diseleksi berdasarkan perbedaan 
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kelamin sekunder. Pada umumnya, induk ikan betina memiliki postur tubuh 

melebar dan pendek, operculum halus dan warna kulit lebih gelap. Perut dan 

bibir urogenitalnya berwarna merah atau kemerah-merahan. Perut lembek dan 

lubang kelamin agak membuka. Sedangkan postur ikan jantan relatif lebih 

langsing, panjang, dan operculumnya agak kasar (Abbas, 2001).  

D. Spektrofotometri Fourier Transform Infra Merah (FT-IR) 

FTIR merupakan gabuangan intrumen dispersif konvensional IR dengan 

mikroprosesor.radiasi IR yaitu terletak di antara panjang gelombang 0,78-1000 

µm atau bilangan gelombang 12800-10 cm
-1

. Spektrumnya terdiri atas radiasi 

infra merah dekat (12800-4000 cm
-1

), menengah (4000-200 cm
-1

), dan jauh 

(200-10 cm
-1

). Daerah spektrum yang sering digunakan untuk berbagai 

keperluan praktis seperti analisis dalam bidang industri, bahan pertanian, dan 

kendali mutu adalah pada 4000-670 cm
-1 

atau daerah IR tengah. Serapan gugus 

fungsional berada pada kisaran 4000-1500 cm
-1 

sedangkan untuk yang spesifik 

antara 1500-400 cm
-1

(Adri, 2012). 

Proses absorpsi infra merah seperti jenis absorpsi energi yang lain, 

molekul tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi ketika molekul 

menyerap energi. Hanya pada frekuensi tertentu dari radiasi infra merah saja 

yang dapat diserap oleh suatu molekul. Absorpsi  radiasi infra merah sesuai 

dengan perubahan energi pada kisaran 2-10 kkal/mol. Energi radiasi pada 

kisaran ini bersesuaian dengan kisaran frekuensi vibrasi ulur dan kebanyakan 

merupakan ikatan kovalen molekul. Dalam proses absorpsi, frekuensi radiasi 

infra merah yang bersesuaian dengan vibrasi molekul akan diserap dan akan 

meningkatkan amplitudo gerakan gerakan vibrasional ikatan dalam molekul. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi vibrasi antara lain: (1) penjodohan 

vibrasi (coupling vibration), merupakan penggabungan antara dua ikatan yang 

bervibrasi dengan frekuensi yang hampir sama dengan frekuensi yang 

dihasilkan oleh molekul yang paling dekat.; (2) ikatan hidrogen, dalam 

senyawa yang mengandung OH dan H menunjukan sejumlah pengaruh dalam 

spektrum infra merah.; (3) pengaruh elektronik, berdasarkan prinsip teoritis 

Tulang Ikan Bawal…, Agung Pratama, Fakultas Farmasi UMP, 2014



8 

 

 
 

pergeseran frekuensi yang terjadi dalam vibrasi molekuler.; (4) pengaruh 

medan, terjadi karena dua gugus yang saling mempengaruhi hal ini 

dikarenakan elektron non-ikatan melakukan tolak-menolak apabila berdekatan 

atau sebaliknya yang menyebabkan pergeseran frekuensi vibrasi (Gandjar, 

2012). 

 

 

 

Gambar 3. Skema kerja spektofotometer FT-IR (Giwangkara, 2007) 

Radiasi yang berasal dari sumber cahaya dilewatkan melalui 

interferometer sebelum ditangkap detektor. Interferometer memiliki 2 

cermin,cermin tetap dan cermin yang dapat bergerak. Di antara kedua cermin 

tersebut terdapat beam spliter yang dirancang untuk mentransmisikan setengah 

radiasi dan merefleksikan setengahnya (Gandjar, 2012). 

Analisis dengan FTIR lebih cepat dan lebih sensitif daripada IR dispersif. 

Penggunaan interferometer Michelson mampu mengatasi kelemahan sistem 

dispersif dalam penggumaan energi karena pada sistem dispersif banyak energi 

yang terbuang akibat penggunaan model deteksi pemindaian. FTIR juga 

memiliki perbaikan dari segi laju koleksi sinyal, keakuratan data terkait hasil 

pengukuran laser dari kaca bergerak, linieritas absorban karena tidak ada 

penghamburan cahaya, dan penyimpanan serta mutu data melalui peningkatan 

resolusi atau koreksi garis dasar (Adri, 2012).  
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