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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
Menurut sejarahnya, ikan nila pertama kali didatangkan dari Taiwan ke
Balai Perikanan Air Tawar, Bogor pada tahun 1969. Setahun kemudian, ikan ini
mulai disebarkan ke beberapa daerah. Pemberian nama nila berdasarkan ketetapan
Direktur Jenderal Perikanan tahun 1972. Nama tersebut diambil dari nama spesies
ikan ini, yakni nilotica yang kemudian diubah menjadi nila (Amri, 2003).
Adapun sistematika ikan nila dapat dijelaskan sebagai berikut:
Filum

: Chordata

Subfilum

: Vertebrata

Kelas

: Pisces

Subkelas

: Acanthopterigii

Suku

: Cichilidae

Marga

: Oreochromis

Spesies

: Oreochromis sp.

(Amri, 2003)
Ikan ini memiliki rasa yang gurih, daging yang tebal, tidak lunak, harga
terjangkau dan durinya sedikit. Ikan ini banyak dipelihara di kolam dan keramba
jaring apung (Suyanto, 1994). Ikan nila diperkenalkan pada negara berkembang
dan dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan akan protein.
Tabel 1. Komposisi kimia ikan nila
Senyawa Kimia

Jumlah (%)

Air

79,44

Protein

12,52

Karbohidrat

4,21

Lemak

2,57

Abu

1,26

Sumber: Suyanto (1994) di acu dalam Haris (2008)
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B. Kolagen

Gambar 1. Struktur kolagen (Shoulders et al, 2010)

Kolagen adalah protein serabut (fibril) yang mempunyai sifat fisiologis
yang unik, terdapat di jaringan ikat pada kulit, tendon, tulang, kartilago dan lainlain (Wong, 1989). Komponen kolagen merupakan komponen struktural utama
dari jaringan ikan putih (white connective tissue) yang meliputi hampir 30% dari
protein pada jaringan dan organ tubuh vertebrata dan invertebrata (Haris, 2008)
Unit struktural pembentuk kolagen adalah tropokolagen yang mempunyai
sruktur batang dengan BM 300.000, dimana terdapat tiga rantai polipeptida
didalamnya, bersama-sama membentuk struktur heliks. Tiap tiga rantai
polipeptida membentuk struktur heliks tersendiri, menahan bersama-sama dengan
ikatan hidrogen antara grup NH dari residu glisin pada rantai yang satu dengan
grup CO pada rantai lainnya. Cincin pirolidin, prolin, dan hidroksiprolin
membantu membentuk rantai polipeptida dan memperkuat tripel heliks (Haris,
2008).
Kolagen murni sangat sensitif terhadap reaksi enzim dan kimia seperti
alkali yang dapat menyebabkan kolagen mengembang dan dikonversikan menjadi
gelatin. Selain itu kolagen juga larut dalam pelarut asam (Haris, 2008).
Tropokolagen merupakan fibril kolagen yang terdiri dari sub-unit
polipeptida yang berulang. Tropokolagen terdiri atas tiga rantai polipeptida, tiap
rantai dalam tropokolagen juga merupakan suatu heliks.
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C. Gelatin
Gelatin merupakan protein konversi bersifat larut air yang diperoleh dari
hidrolisis kolagen yang bersifat tidak larut air. Tulang sapi, kulit sapi, dan kulit
babi adalah bahan yang biasa digunakan untuk memperoleh gelatin (Martianingsih
dan Atmaja, 2010).

Glisin

Prolin

Glisin

Hidroksipirolin

Gambar 2. Struktur kimia gelatin (Poppe 1992 dalam Haris)

Gelatin tersusun dari asam amino yang membentuk ikatan peptida. Pada
gambar diatas dapat dilihat susunan asam amino gelatin Gly-X-Y dimana X
umumnya asam amino prolin dan Y umumnya asam amino hidroksiprolin. Pada
gelatin tidak terdapat triptophan sehingga tidak dapat digolongkan protein lengkap
(Haris, 2008).
Gelatin tersusun dari asam amino yang saling terikat melalui ikatan
peptida membentuk gelatin. Asam amino yang paling banyak terkandung dalam
gelatin dari merck antara lain glisin (26,4%-30,5%), prolin (16,2%-18%),
hidroksiprolin (13.5%), asam glutamat (11.3%-11,7%), lisin (4.1%%-5.2%),
arginin (8.3%-9.1%) dan alanin (8,6%-10.7%). Gelatin ikan mengandung asam
amino antara lain glisin (21.8%), prolin (6.8%), hidroksiprolin (10.5%), asam
glutamat (13.7%), lisin (4.5%), arginin (10.6%) dan alanin (8.5%). Gelatin adalah
derivat protein dari serat kolagen yang ada pada kulit, tulang, dan tulang rawan.
Susunan asam aminonya hampir mirip dengan kolagen, dimana glisin sebagai
asam amino utama dan merupakan 2/3 dari seluruh asam amino yang akan
menyusunnya, 1/3 asam amino yang tersisa diisi oleh prolin dan hidroksiprolin
(Yustika, 2000).
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Gelatin terbagi menjadi dua tipe berdasarkan perbedaan proses
pengolahannya, yaitu tipe A dan tipe B. Dalam pembuatan gelatin tipe A, bahan
baku diberi perlakuan perendaman dalam larutan asam sehingga proses ini dikenal
dengan proses asam. Sedangkan dalam pembuatan gelatin tipe B, perlakuan yang
diberikan dengan perendaman dalam larutan basa. Proses ini disebut proses alkali
(Utama, 1997). Perbedaan sifat antara gelatin tipe A dan tipe B dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2. Sifat gelatin berdasarkan cara pembuatannya
Gelatin tipe A

Gelatin tipe B

Kekuatan gel (bloom)

75 – 300

75 – 275

Viskositas (Cp)

2,0 – 7,5

2,0 – 7,5

Kadar abu (%)

0,3 - 7,5

0,05 – 2,0

pH

3,8 – 6,0

5,0 – 7,1

Titik isoelektrik

9,0 – 9,2

4,8 - 5,0

Tourtellote (1980) diacu dalam Nurilmala (2004).

Bahan baku yang biasanya digunakan pada proses asam adalah tulang dan
kulit babi, sedangkan bahan baku yang biasa digunakan pada proses basa adalah
tulang dan tulang jangat sapi. Gelatin larut dalam air, asam asetat dan pelarut
alkohol, seperti gliserol, propilen glikol sorbitol, dan manitol, tetapi tidak larut
dalam alkohol, aseton, karbon tetraklorida, benzena, petroleum eter dan pelarut
organik lainnya (Haris, 2008).
Gelatin mudah larut pada suhu 71,1 C dan cenderung membentuk gel
pada suhu 48,9 °C; sedangkan pemanasan yang dilakukan untuk melarutkan
gelatin sekurang-kurangnya 49 °C atau biasanya pada suhu 60-70 °C (Haris,
2008).
Sifat fungsional gelatin yang sangat penting dalam aplikasi suatu produk.
Sifat fungsional dari suatu protein (gelatin) dapat berupa kriteria berikut ini:
organoleptik meliputi warna dan bau, hidrasi meliputi pengemulsian, pembuihan,
dan pembentukan film, struktur meliputi kekenyalan, adhesitas, dan pembentukan
adonan (Haris, 2008).
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Kekuatan gel adalah salah satu parameter dari tekstur suatu bahan dan
merupakan gaya untuk menghasilkan deformasi tertentu. Kekuatan gel
dipengaruhi oleh asam, alkali dan panas yang akan merusak struktur gelatin
sehingga gel tidak akan terbentuk (Haris, 2008). Jenis larutan perendaman yang
digunakan mempengaruhi pada panjang rantai peptida gelatin. Menurut Stainsby
(1977) kekuatan gel gelatin berkaitan dengan panjang rantai asam amino dimana
rantai asam amino yang panjang akan menghasilkan kekutan gel yang besar pula.
Viskositas adalah daya aliran molekul dalam suatu larutan, baik dalam air,
cairan organik sederhana dan suspensi serta emulsi encer. Sistem koloid dalam
larutan dapat meningkat dengan cara mengentalkan cairan sehingga terjadi
absorpsi dan pengembangan koloid (Haris, 2008). Viskositas gelatin merupakan
interaksi hidrodinamik antara molekul gelatin dalam larutan (Stainby, 1977).
Gel yang terbentuk dari protein seperti gelatin memiliki sifat kelarutan,
dan pembentukan gel yang dipengaruhi oleh titik isoelektrik (Stainsby, 1977).
Titik isoelektrik protein adalah pH dimana protein mempunyai jumlah muatan ion
positif dan negatif yang sama.
Dalam industri pangan

gelatin digunakan sebagai pembentuk busa

(whipping agent), pengikat (binder agent), dan penstabil (stabilizer). Selain itu,
gelatin digunakan sebagai pembentuk gel (gelling agent), perekat (adhesive),
peningkat viskositas (viscosity agent), pengemulsi (emulsifier), finning agent,
crystal modifier, dan pengental (thickener) (Huda et al, 2013).
Menurut Hermianto (2004) gelatin juga digunakan dalam industri non
pangan seperti industri farmasi, fotografi, kosmetik, dan industri kertas. Gelatin
dapat

digunakan

dalam

bahan

pembuat

kapsul,

pengikat

tablet,

dan

mikroenkapsulasi dalam bidang farmasi. Gelatin dalam industri fotografi
digunakan sebagai pengikat bahan peka cahaya, dan pada industri kosmetik,
gelatin digunakan untuk menstabilkan emulsi pada produk-produk shampo,
penyegar dan lotion, sabun, lipstik, cat kuku, krim pelindung sinar matahari.
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D. Pembuatan gelatin
Proses pembuatan gelatin terdapat dua macam yaitu Tipe A dan Tipe B.
Pada proses pembuatan gelatin Tipe A (melalui proses asam), bahan baku yang
digunakan adalah tulang ikan, tulang dan kulit babi diberi perlakuan perendaman
dalam larutan asam seperti asam klorida, asam sulfat, asam sulfit atau asam fosfat,
sedangkan proses pembuatan gelatin Tipe B (melalui proses basa), bahan yang
digunakan adalah tulang dan kulit sapi diberi perlakuan yang perendaman dalam
air kapur, proses ini lebih dikenal sebagai proses alkali (Utama, 1997).
Menurut Hinterwaldner (1997), proses pembuatan gelatin dibagi dalam
tiga tahap:
1. Tahapan persiapan bahan baku antara lain penghilangan komponen non
kolagen dari bahan baku.
2. Tahap konversi kolagen menjadi gelatin.
3. Tahap pemurnian gelatin dengan penyaringan dan pengeringan.
Tahapan pertama dalam pembuatan gelatin yaitu degreasing (tahap
persiapan). Pada tahap ini dilakukan proses pencucian atau pembersihan pada
tulang. Proses pembersihan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan atau
membuang kotoran, sisa daging, lemak yang ada pada tulang. Sebelumnya dapat
dilakukan pemanasan dengan air mendidih selama 1-2 menit untuk memudahkan
pembersihan. Proses degreasing yang optimum adalah suhu 32-80 ºC sehingga
menghasilkan kelarutan lemak yang optimum (Haris, 2008).
Selanjutnya dilakukan proses demineralisasi yaitu proses penghilangan
kalsium dan garam di dalam tulang, sehingga dihasilkan tulang lunak yang disebut
ossein dimana terdapat kolagen di dalamnya. Ossein adalah tulang lunak yang
mengandung kolagen dan protein lainnya (Hinterwaldner, 1977). Asam yang
digunakan dalam proses demineralisasi adalah asam klorida dengan konsentrasi 47%. Asam anorganik yang digunakan adalah asam hidroklorat, klorida fosfat, dan
sulfat (Haris, 2008).
Pada kulit dan ossein dilakukan tahap pengembungan (swelling) yang
bertujuan menghilangkan kotoran-kotoran dan mengkonversi kolagen menjadi
gelatin (Surono et al., 1994). Menurut Ward dan Court (1997), tahap perendaman
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menggunakan larutan asam mendapatkan jumlah kolagen lebih banyak
dibandingkan larutan basa. Hasil penelitian Huda et al. (2013) dalam proses
pembuatan gelatin dari tulang kaki ayam

menunjukkan bahwa tahap

pengembangan tulang menggunakan larutan asam klorida 5% dengan lama
menghasilkan kualitas yang lebih baik.
Tahapan selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan menggunakan air panas,
dimana proses ini terjadi denaturasi, peningkatan hidrolisis dan kelarutan gelatin
dengan temperatur ekstraksi yang digunakan antara 50-100 ºC, sedangkan pH
ekstraksi dapat bervariasi untuk tiap metode (Hinterwaldner, 1977). pH ekstraksi
kolagen yang dilakukan dalam suasana asam pada pH (4-5) dilakukan pada
umumnya merupakan titik isoelektrik dari komponen-komponen protein non
kolagen, sehingga mudah terkoagulasi dan menghilang.
Hasil ekstraksi yang didapatkan dipekatkan lebih dulu sebelum dilakukan
pemekatan. Pemekatan dilakukan untuk meningkatkan total solid larutan gelatin
sehingga mempercepat pengeringan. Tahap ini dilakukan dengan evaporator
vakum, selanjutnya dikeringkan dalam oven 40-50 ºC hingga suhu 100 ºC
(Nurilmala, 2004).

E. Spektrofotometri Fourier Transform Infra Red (FTIR)
Radiasi IR yaitu terletak di antara panjang gelombang 0,78-1000 μm atau
bilangan gelombang 12800-10 cm-1. Spektrumnya terdiri atas radiasi inframerah
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 (Adri, 2012).
Energi radiasi IR digunakan hanya untuk transisi molekul yang melibatkan
vibrasi. Efek yang ditimbulkan dari vibrasi menyebabkan perubahan momen
dipol. Radiasi medan listrik yang berubah-ubah akan berinteraksi dengan molekul
dan akan menyebabkan perubahan amplitudo salah satu gerakan molekul.
Dampak dari interaksi tersebut menghasilkan serapan yang khas dari setiap
komponen atau struktur molekul. Serapan gugus fungsional berada pada kisaran
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4000-1500 cm-1 sedangkan untuk yang spesifik antara 1500-400 cm-1 (daerah
sidik jari) (Adri, 2012).
FTIR merupakan gabungan instrumen dispersif konvensional IR dengan
komputer dan mikroprosesor. Komponen instrumen FTIR serupa dengan
spektrometer UV-tampak, tetapi sumber, detektor, dan komponen optiknya sedikit
berbeda. Pengukuran dengan FTIR melibatkan kombinasi interferensi konstruktif
dan destruktif yang senantiasa berubah mengikuti beberapa λ yang datang untuk
menghasilkan spektrum (modulasi interferometrik dari radiasi). Frekuensi diubah
oleh interferon kemudian masuk menjadi bentuk khusus yang dapat terbaca oleh
detektor (Gambar 3). Data yang diperoleh sangat kompleks dan masing-masing
poin membawa informasi untuk λ yang berbeda. Proses matematika dengan
transformasi Fourier mengkonversi data tersebut agar dapat digunakan (Adri,
2012).

Gambar 3. Skema alat spektroskopi FTIR (Stchur

et al, 2001)

Spektrofotometri FTIR pada saat ini dapat digunakan untuk analisis
kualitatif serta kuantitatif. Model analisis kuantitatif ini dikembangkan dengan
memanfaatkan informasi dari pola sidik jari yang bersifat khas sebagai variabel
yang

mempengaruhi

penampakan

kimiawi

seperti

aktivitas

biologis,

konsentrasi, dan polarisabilitas (Adri, 2012).
Interaksi antara radiasi infra merah dengan materi dapat dipahami dalam
hal perubahan-perubahan dipol molekul yang berkaitan dengan vibrasi dan
rotasi. Untuk memulai model dasar, suatu molekul dapat dilihat sebagai sistem
massa yang dihubungkan dengan ikatan-ikatan dengan sifat seperti pegas.
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Dengan mengambil kasus sederhana molekul diatomik, molekul seperti ini
(molekul diatomik) mempunyai 3 derajat kebebasan translasional dan 2 derajat
bebas rasional. Atom-atom dalam molekul juga dapat bergerak relatif sama
satu sama lain, karena panjang ikatan satu atom dengan atom lain dapat
bervariasi. Hal ini merupakan penjelasan dari streching (uluran) dan bending
(tekukan) yang disebut juga vibrasi (Gandjar, 2012).
Jenis atau bentuk yang paling sederhana dari suatu gerakan vibrasional
dalam molekul yang bersifat infra merah aktif adalah gerakan uluran (streching
biasa disingkat stretch) yang melibatkan perubahan pada panjang ikatan, dan
vibrasi tekukan (bending, biasa disingkat dengan bend), yang melibatkan
perubahan sudut ikatan. Beberapa ikatan dapat mengalami uluran sefase
(simetris) atau berlawanan (asimetris). Secara umum, vibrasi uluran asimetri
terjadi pada frekuensi yang lebih tinggi (panjang gelombang lebih rendah)
dibanding vibrasi uluran simetri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
frekuensi vibrasi seperti coupling vibrasi, ikatan hidrogen, efek induksi, efek
resonansi, efek sudut ikatan, dan efek medan (Gandjar, 2012).

12
Pemanfaatan Tulang Ikan..., Supriyadi, Fakultas Farmasi UMP, 2014

