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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of adding gelatin from chicken feet on the characteristics and organoleptic
test of ice cream. This study used a completely randomized design (CRD), using the formulations of chicken feet gelatin and
commercial gelatin G0 (0 g), G1 (2.85 g) G2 (1.85 g), G3 (2.85 g), G3 (3.83 g). The results of the assessment show that the
formulation of chicken feet gelatin and commercial gelatin had a significant effect on the organoleptic assessment of color
and had a very significant effect on improving the organoleptic assessment of aroma, taste, and texture of ice cream. Based
on the organoleptic assessment, the most preferred product was the G1 formulation (addition of 2.85 g commercial gelatin)
with scores of color, aroma, taste, and texture reached 4.11 (like), 4.30 (like), 4.24 (like), and 4.39 (like), respectively.
Chemical parameters of chicken feet gelatin include 4.35 yield; pH 5.25, and 5.50 Cp viscosity. Meanwhile, the commercial
beef skin gelatin has a pH value of 5.49 and 7.75 Cp viscosity. Based on the results of the study, the ice cream product with
the formulation of chicken feet gelatin and commercial gelatin was acceptable (preferred) by the panelists and the gelatin
used complied with the national standard no. 06-3735 on the parameters of viscosity and pH of gelatin.
Keywords: Chicken feet, Gelatin, ice cream.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh penambahan gelatin dari ceker ayam terhadap karakteristik
dan uji organoleptik es krim. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), dengan menggunakan formulasi
gelatin ceker ayam dan gelatin komersial G0 (0 g), G1 (2,85 g) G2 (1,85 g), G3 (2,85 g), G3 (3,83 g). Hasil penilaian
menunjukan bahwa formulasi gelatin ceker ayam dan gelatin komersial berpengaruh nyata terhadap penilaian organoleptik
warna dan berpengaruh sangat nyata terhadap peningkatan penilaian organoleptik aroma, rasa dan tekstur es krim.
Berdasarkan penilaian organoleptik, terdapat pada formulasi terpilih G1 (penambahan gelatin komersial 2,85 g) dengan skor
penilaian terhadap karakteristik organoleptik warna 4,11 (suka), aroma 4,30 (suka), rasa 4,24 (suka) dan tekstur 4,39 (suka).
Parameter kimia dari gelatin ceker ayam broiler meliputi: randemen 4,35; pH 5,25, viskositas 5,50 Cp, sedangkan pada
gelatin komersial kulit sapi meliputi nilai pH 5,49, viskositas 7,75 Cp. Berdasarkan hasil penelitian, produk es krim dengan
formulasi gelatin ceker ayam dan gelatin komesial dapat diterima (disukai) oleh panelis dan gelatin yang digunakan
memenuhi SNI No. 06-3735 hanya pada parameter viskositas dan pH gelatin.
Kata kunci : Ceker Ayam, Gelatin dan Es Krim.
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PENDAHULUAN
Ceker ayam (shank) adalah suatu bagian dari tubuh ayam yang kurangdiminati, yang terdiri atas
komponen kulit, tulang, otot, dan kolagen sehinggaperlu diberikan sentuhan teknologi untuk diolah menjadi
produk yang memiliki nilai tambah. Berdasarkan data tentang tingginya kandungan protein dalam kulitayam, maka
perlu dilakukannya penelitian selanjutnya untuk mendapatkan gelatinyang berkualitas untuk dapat memenuhi
pasar yang ada. Salah satu contoh pemanfaatan kulit ceker ayam yang telah dilakukan oleh (Miwada dan Simpen,
2007).
Ceker ayam berpotensi dalam pembuatan gelatin, dimana bisa dilihat dari potensi yang dimiliki ceker
ayam tersebut. Oleh karena itu sumber gelatin yang dihasilkan mengandung kolagen yaitu 9%. Pada kolagen
ceker ayam itu pula banyak mengandung asam amino glycin, asam glutamic, Proline dan hydroxylproline.
Kemudian pengaruh gelatin ceker ayam yang di produksi menggunakan suhu ekstraksi 60 ̊ C menghasilkan
gelatin dengan kualitas yang baik karena memenuhi standar yang ditentukan SNI.
Menurut hasil penelitian Taufik (2011). Ceker ayam merupakan salah satu hasil ikutan pemotongan ayam
yang memiliki potensi yang bagus. Ceker ayam terdiri dari tulang dan kulit yangmemiliki kandungan yang baik.
Ditinjau dari komposisi kimianya, kulit kaki ayammengandung sekitar 22% protein kasar; 5,50% lemak; 3,5% abu;
64% air; dan 3% substansi lain.
Gelatin merupakan produk yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen (protein utama daging/tulang/kulit
hewan), sedangkan kolagen diperoleh dari proses ekstraksi kulit, daging, tulang hewan segar. Pemanfaatan
gelatin sangat luas seperti sebagai bahan kosmetik, produk farmasi, bahan tambahan pangan (es krim, permen
karet, pengental, dan mayonaise), bahan film, material medis, dan bahan baku kultur jasad renik. Secara fisik
gelatin berbentuk padat, kering, tidak berasa, dan transparan (Wulandari, 2006).
Gelatin dimanfaatkan sebagai bahan penstabil (stabilizer), pembentuk gel (gelling agent), pengikat
(binder), pengental (thickener), pengemulsi (emulsifier) dan perekat (adhesive).Gelatin juga termasuk golongan
surfaktan (surface active agents) karena kemampuannya untuk menurunkan tegangan antar muka. Pada produk
non pangan, gelatin digunakan dalam industri fotografi dan pelapisan logam dalam industri elektroplating.
Pemanfaatan gelatin sudah sangat luas, sekitar 59% gelatin yang diproduksi di seluruh dunia digunakan
untuk industri makanan, 31% pada industri farmasi, 2% pada industri fotografi, dan sekitar 8% diaplikasikan dalam
industri lainnya (Mohebi dan Shahbazi, 2017). Gelatin disebut miracle food, karena gelatin memiliki fungsi yang
masih sulit digantikan dalam industri makanan maupun farmasi. Penggunaan gelatin untuk kebutuhan sahari-hari
tidak dapat dihindari, karena lebih dari 60% total produksi gelatin digunakan oleh industry pangan, sekitar 20%
industri fotografi dan 10% oleh industri farmasi dan kosmetik (Peranginangin, 2006).
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Menurut hasil penelitian Karim (2009), bahwa laporan terkini mengindikasikan produksi gelatin dunia
mendekati angka 326.000 ton per tahun, dimana gelatin dari kulit babi sebesar 46%, dari sapi sebesar 29.4%, dari
tulang sapi sebesar 23.1% dan dari sumber lain sebesar 1.5%.
Hasil penelitian dalam pembuatan gelatin, konsentrasi larutan asam dan lama waktu perendaman sangat
berpengaruh. Konsentrasi asam yang terlalu tinggi menyebabkan protein yang terdapat di dalam kolagen tidak
dapat berubah menjadi gelatin. Demikian pula lama waktu perendaman juga mempengaruhi kualitas gelatin yang
dihasilkan yakni apabila perendamannya terlalu lama maka kadar protein dalam gelatin menurun. Kualitas gelatin
juga dapat dilihat oleh beberapa parameter lainnya seperti rendemen, kadar air, kadar abu, nilai pH, kekuatan gel,
stabilitas emulsi dan kadar protein.
Es krim merupakan produk suspensi lemak dalam larutan gula (Koxholt, Eisenmann, & Hinrichst, 2001),
es krim salah satu makanan yang bernilai gizi tinggi namun rendah serat yaitu 0% serat. Sumbangan nilai gizi
terbesar pada es krim berasal dari bahan baku dasarnya yaitu susu, Itu sebabnya es krim memiliki nilai gizi tinggi
dibandingkan dengan jenis minuman lainnya. Para peneliti menemukan lebih dari 100.000 jenis molekul yang
terkandung di dalam susu yaitu air, lemak, protein, karbohidrat, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin A, C dan
D (Inges, 2009).
Menurut hasil penelitian Astawan (2008), es krim merupakan hidangan beku yang dibuat dari bahan dasar
susu dan memiliki nilai gizi cukup tinggi. Kandungan gizi dalam 100 g es krim adalah karbohidrat 20,6 g, protein 4
g, dan lemak 12,5 g. Berdasarkan uraian tersebut maka dilaporkan penelitian tentang penambahan gelatin dari
ceker ayam terhadap karakteristik dan uj organoleptik dalam pembuan es krim, dengan harapan untuk
memberikan wawasan, gambaran serta peluang gelatin apabila diproduksi di Indonesia. Selain itu, dapat
memberikan solusi dengan mempopulerkan industri gelatin dengan melihat potensi bahan baku lokal yang
tersedia seperti ceker ayam sehingga dapat memenuhi kebutuhan gelatin di Indonesia. Memberikan gambaran
potensi ceker ayam agar bermanfaat lebih bagi kelangsungan hidup. Mengetahui cara pembuatan es krim yang
baik dan mengetahui cara mengaplikasikan gelatin dari ceker ayam dalam pembuatan es krim.
Menurut hasil penelitian Hadis et al (2013) dengan penambahan buah wortel sebanyak 5% dan 10% pada
es krim menghasilkan kecepatan leleh terbaik dengan waktu pelelehan selama 20,48 menit/50 g dan 20,32
menit/50 g. Kecepatan leleh es krim merupakan waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh sempurna pada
suhu ruang. Kecepatan leleh dipengaruhi oleh komponen bahan utama dan bahan tambahan pembuatan es krim.
Menurut hasil penelitian Yuliana (2016), bahwa waktu yang dibutuhkan es krim meleleh sempurna terbaik
terdapat pada perlakuan K1S3 (kulit pisang 100 ml, susu sapi 100 ml, daun kelor 50 ml) dengan waktu meleleh
selama 15 menit 44 detik. Pengaruh konsentrasi daun kelor yang ditambahkan pada es krim, semakin tinggi
penambahan daun kelor maka semakin lama es krim meleleh. Sehingga penambahan tepung daun kelor
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mempengaruhi karakteristik fisiokimia dan sensoris es krim. Berdasarkan latar belakang tersebut di laporkan hasil
penelitian aplikasi gelatin ceker ayam pada pembuatan es krim.

BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelatin meliputi ceker ayam dan bahan yang digunakan dalam
pembuatan es krim yaitu bubuk susu full cream, gula pasir, whipped cream, gelatin yang digunakan meliputi dua
macam yaitu gelatin ceker ayam broiler dan gelatin komersial kulit sapi (PT. Matahari Raya Kimatama). Bahan
untuk analisis kimia yaitu CH3COOH (Teknis).
Tahapan Penelitian
Pembuatan Gelatin Ceker Ayam (Rares et al., 2016)
Proses pembuatan gelatin secara asam dengan menggunakan larutan asam asetat (CH3COOH) adalah
sebagai berikut : ceker ayam dicuci pada air mengalir, direndam dalam air hangat selama 30 menit untuk
menghilangkan sisik. Selanjutnya dicuci dan dipotong ukuran 1-2 cm². Perbandingan ceker ayam dengan larutan
perendaman adalah 1 : 2 untuk masing-masing perlakuan. Setelah direndam, kemudian dicuci dengan air
mengalir berulang kali sampai pH netral. Selanjutnya ceker ayam hasil rendaman diekstraksi dalam waterbath
dengan suhu 60°C selama 5 jam. Proses selanjutnya penyaringan larutan gelatin menggunakan kertas saring.
Larutan gelatin yang telah disaring dalam gelas ukur, ditutup dan dimasukkan dalam oven dengan suhu 60ºC
untuk proses pemekatan selama 12 jam. Kemudian proses selanjutnya larutan gelatin dituang ke dalam wadah,
kemudian dikeringkan dalam oven suhu 60°C selama 48 jam. Lembaran gelatin yang diperoleh kemudian
dihaluskan dengan menggunakan blender dan disimpan.
Pembuatan Es Krim (Kalsum, 2012)
Proses pembuatan es krim dilakukan dengan menyiapkan bahan terlebih dahulu, bahan yang digunakan
meliputi bubuk susu full cream, gula pasir, whipped cream, gelatin. Setelah itu bahan ditimbang sesuai takaran
yang telah ditentukan, kemudian bahan dicampurkan ke dalam wadah sambil dilakukan pengadukan
menggunakan mixer hingga berbentuk adonan es krim. Selanjutnya adonan di tempatkan ke dalam wadah
tertutup, disimpan dalam freezer selama 5 jam, selanjutnya dikeluarkan dan dikeruk menggunakan sendok,
adonan di aduk lagi menggunakan mixer selama 7 menit, kemudian dimasukkan kembali ke dalam freezer selama
10 jam. Setelah membeku es krim siap untuk diuji.
Penilaian Organoleptik (Laksmi, 2012).
Pengujian penerimaan terhadap es krim dengan skala hedonik ini dilakukan oleh 15 orang panelis. Uji
dengan metode hedonik untuk mengetahui respon panelis terhadap produk, dengan menggunakan lima skala
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yaitu = 5 (sangat suka), (suka), 3 (agak suka), 2 (tidak suka), dan 1 (sangat tidak suka). Uji ini dilakukan terhadap
penilaian warna, aroma, rasa dan tekstur karena tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi
oleh warna, aroma, rasa, dan ransangan mulut.
Analisis Fisikokimia
Analisis kimia yang dilakukan untuk menguji gelatin ceker ayam dengan melakukan perbandingan dengan
gelatin komersial (produk). Di mana uji yang dilakukan yaitu pengukuran randemen, pH, dan viskositas.
Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan yaitu G0 (penambahan
gelatin 0 g), G1 (penambahan gelatin komersial 2,85 g), G2 (penambahan gelatin ceker ayam 1,85 g), G3
(penambahan gelatin ceker ayam 2,85 g), G4 (penambahan gelatin ceker ayam 3,85 g) diulang sebanyak 3 kali
sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Rancangan formulasi ini berdasarkan hasil penelitian pendahuluan.
Analisis Data
Analisis data berdasarkan uji yang dilakukan apabila diperoleh penilaian sifat fisik yang berpengaruh
sangat nyata terhadap variabel pengamatan dilanjutkan dengan uji Duncan’s multiple range test (DMRT) pada
taraf kepercayaan 95 (α = 0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Organoleptik
Hasil hasil analisis sidik ragam pengaruh penambahan gelatin terhadap karakteristik organoleptik pada
pembuatan es krim terhadap parameter kesukaan organoleptik yang meliputi warna, aroma ,rasa, dan terkstur
dapat di lihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pengaruh penambahan gelatin terhadap karakteristik organoleptik
es krim
No

Variabel pengamatan

Analisis Sidik Ragam
Penambahan Gelatin

1.
Warna
*
2.
Aroma
**
3.
Rasa
**
4.
Tekstur
**
Keterangan: tn = Tidak nyata, * = Berpengaruh nyata, ** = Berpengaruh sangat nyata

Berdasarkan data Tabel 1 dapat dilihat penambahan gelatin pada pembuatan es krim berpengaruh
sangat nyata pada aroma, rasa dan tekstur produk es krim.
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Warna
Hasil penelitian organoleptik produk es krim dengan bahan tambah gelatin berdasarkan analisis sidik
ragam di ketahui bahwa pemanbahan gelatin pada es krim berpengaruh sangat nyata terhadap penilaian
organoleptik warna pada es krim. Hasil uji lanjutan Duncan`s multiple range test (DMRT 0,05) pengaruh perlakuan
penmbahan gelatin pada penilaian uji organoleptik warna pada es krim. Rekapitulasi tersebut disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Rerata hasil penilaian hedonik warna es krim dengan penambahan gelatin ceker ayam dan gelatin
komersial
Penambahan gelatin

Rerata Organoleptik Warna

Kategori

G0 (0%)
3,85b ± 0,04
Agak suka
G1 (GK 2,85)
4,11ab ± 0,10
suka
a
G2 (GC 1,85)
3,61 ± 0,18
Agak suka
G3 (GC 2,85)
3,82b ± 0,04
Agak suka
G4 (GC 3,85)
3,56a ± 0,05
Agak suka
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata berdasarkan uji DMRT 0,05 taraf
kepercayaan 95% (GK = Gelatin Komersial Kulit Sapi dan GC = Gelatin Ceker Ayam Broiler)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan G1 adalah perlakuan tertinggi dalam
penilaian uji organoleptik warna dengan skor 4,11 (suka) dan penilaian terendah pada G2 (penambahan gelatin
ceker 1,85 g) dengan rerata 3,61 (agak suka). Organoleptik pada perlakuan G0 (tanpa penambahan gelatin)
berbeda nyata dengan perkaluan G1 (penambahan gelatin komersial 2,85 g), sedangkan pada G2 (penambahan
gelatin ceker 1,85 g) berbeda nyata. Pada perlakuan G3 (penambahan gelatin ceker 2,85 g) menunjukan berbeda
tidak nyata dengan perlakuan G1. Sedangkan pada G4 (penambahan gelatin ceker 3,85 g) memiliki nilai yang
menunjukan berbeda tidak nyata pada semua perlakuan yaitu G1 dan G2 dengan simbol a. Berdasarkan hasil
penelitian Winarti et al (2008), data menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap warna es krim dengan
penambahan ubi jalar ungu pada konsentrasi yang berbeda memberikan kisaran rataan 4.94 (agak suka) sampai
6.54 (suka).
Aroma
Hasil penelitian organoleptik produk es krim dengan bahan tambah gelatin berdasarkan analisis sidik
ragam di ketahui bahwa penambahan gelatin pada es krim berpengaruh sangat nyata terhadap penilaian
organoleptik aroma pada es krim. Hasil uji lanjutan Duncan`s multiple range test (DMRT 0,05) pengaruh perlakuan
penambahan gelatin pada penilaian uji organoleptik aroma pada es krim.
Tabel 3. Rerata hasil penilaian hedonik aroma es krim dengan penambahan gelatin ceker ayam dan gelatin

komersial

Penambahan Gelatin(%)

Rerata Organoleptik Aroma

Kategori

G0 ( 0% )
G1 (GK 2,85)

3,83b ± 0,03
4,30c ± 0,02

Agak suka
suka
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G2 (GC 1,85)
3,86b ± 0,06
Agak suka
G3 (GC 2,85)
3,87b ± 0,07
Agak suka
G4 (GC 3,85)
3,24a ± 0,03
Agak suka
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata berdasarkan uji DMRT 0,05 taraf
kepercayaan 95% (GK = Gelatin Komersial Kulit Sapi dan GC = Gelatin Ceker Ayam Broiler)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan G1 adalah perlakuan tertinggi dalam
penilaian organoleptik aroma dengan skor 4,30 (suka) dan penilaian terendah pada G4 (penambahan gelatin
ceker 3,85 g) dengan rerata 3,24 (agak suka). Organoleptik pada perlakuan G0 (tanpa penambahan gelatin)
Berbeda nyata dengan perlakuan G1 (penambahan gelatin komersial 2,85 g), sedangkan pada G2 (penambahan
gelatin ceker 1,85 g) berbeda nyata. Pada perlakuan G3 (penambahan gelatin ceker 2,85 g) menunjukan berbeda
nyata pada perlakuan G1. Sedangkan pada G4 (penambahan gelatin ceker 3,85 g) memiliki nilai yang
menunjukan berbeda nyata pada semua perlakuan yaitu G0, G1, G2 dan G3. Berdasarkan hasil penelitian
Syafarini (2009), hasil rata-rata pengujian es krim parameter aroma berkisar antara 3,13 sampai dengan 3,5
dimana para panelis agak menyukai aroma es krim (sedikit amis). Perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap
aroma es krim dapat disebabkan karena perbedaan suhu es krim yang berbeda saat es krim dikonsumsi.
Rasa
Hasil penelitian organoleptik produk es krim dengan bahan tambahan gelatin berdasarkan analisis sidik
ragam diketahui bahwa penambahan gelatin pada es krim berpengaruh sangat nyata terhadap penilaian
organoleptik rasa pada es krim. Hasil uji lanjutan Duncan`s multiple range test (DMRT

0,05)

pengaruh perlakuan

penambahan gelatin pada penilaian uji organoleptik rasa pada es krim disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Rerata hasil penilaian hedonik rasa es krim dengan penambahan gelatin ceker ayam dan gelatin
komersial
Penambahan Grelatin (%)

Rerata Organoleptik Rasa

Kategori

G0 (0%)
3,83b ± 0,03
Agak suka
G1 (GK 2,85)
4,24c ± 0,09
suka
ab
G2 (GC 1,85)
3,71 ± 0,21
Agak suka
G3 (GC 2,85)
3,85b ± 0,06
Agak suka
G4 (GC 3,85)
3,41a ± 0,33
Agak suka
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata berdasarkan uji DMRT 0,05 taraf
kepercayaan 95% (GK = Gelatin Komersial Kulit Sapi dan GC = Gelatin Ceker Ayam Broiler)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan G1 adalah perlakuan tertinggi dalam
penilaian uji organoleptik rasa dengan skor 4,24 (suka) dan penilaian terendah pada G4 (penambahan gelatin
ceker 3,85 g) denagn rerata 3,41 (agak suka). Penilaian organoleptik pada perlakuan G0 (tanpa penambahan
gelatin) berbeda nyata dengan perlakuan G1 (penambahan gelatin komersial 2,85 g), sedangkan pada G2
(penambahan gelatin ceker 1,85 g) berbeda nyata dengan perlakuan G3 (penambahan gelatin ceker 2,85 g)
menunjukan berbeda nyata dengan perlakuan G1. Sedangkan pada G4 (penambahan gelatin ceker 3,85 g)
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memiliki nilai yang menunjukan berbeda tidak nyata pada perlakuan G2. Berdasarkan hasil penelitian Hartatie
(2011), hasil rata-rata pengujian sensori pada spesifikasi parameter rasa es krim berkisar antara 2,96 sampai
dengan 3,30 dimana panelis agak menyukai rasa es krim (manis, rasa amis rumput laut sedkit terasa).
Tekstur
Hasil penelitian organoleptik tekstur produk es krim dengan bahan tambah gelatin berdasarkan analisis
sidik ragam diketahui bahwa pemanbahan gelatin pada es krim berpengaruh sangat nyata terhadap penilaian
organoleptik tekstur pada es krim. Hasil uji lanjutan Duncan`s multiple range test (DMRT 0,05) pengaruh perlakuan
penmbahan gelatin pada penilaian uji organoleptik tekstur pada es krim disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rerata hasil penilaian hedonik Tekstur es krim dengan penambahan gelatin ceker ayam dan gelatin

komersial

Penambahan Gelatin (%)

Rerata Organoleptik Tekstur

Kategori

G0 (0%)
3,77bc ± 0,15
Agak suka
d
G1 (GK 2,85)
4,39 ± 0,09
Suka
G2 (GC 1,85)
3,10a ± 0,07
Agak suka
G3 (GC 2,85)
3,64b ± 0,07
Agak suka
G4 (GC 3,85)
3,85c ± 0,04
Agak suka
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata berdasarkan uji DMRT 0,05 taraf
kepercayaan 95% (GK = Gelatin Komersial Kulit Sapi dan GC = Gelatin Ceker Ayam Broiler)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan G1 adalah perlakuan tertinggi dalam
penilaian uji organoleptik tekstur dengan skor 4,39 (suka) dan penilaian terendah pada G2 (penambahan gelatin
ceker 1,85 g) denagn rerata 3,10 (agak suka). Penilaian organoleptik pada perlakuan G0 (tanpa penambahan
gelatin) berbeda sangat nyata dengan perkaluan G1 (penambahan gelatin komersial 2,85 g), sedangkan pada G2
(penambahan gelatin ceker 1,85 g) berbeda sangat nyata. Pada perlakuan G3 (penambahan gelatin ceker 2,85 g)
menunjukan berbeda nyata dengan perlakuan G1. Sedangkan pada G4 (penambahan gelatin ceker 3,85 g)
memiliki nilai yang menunjukan berbeda sangat nyata pada perlakuan G0, G1, G2 dan G3. Berdasarkan hasil
penelitian Sartika (2009), hasil pengujian sensori pada produk marshmallow dengan bahan tambah gelatin bahwa
nilai rata-rata kesukaan rasa marshmallow berkisar antara 3,9 sampai dengan 6,8 dari skala 1-9 yang disukai
panelis.
Tabel 6. Komponen Nilai Karakteristik Kimia Gelatin
Perlakuan
No

SNI
No. 06-3735

Variabel Pengamatan

Gelatin Komersial
(Kulit Sapi)

Gelatin Ceker Ayam
Broiler

1.

Randemen

-

4,35 g

-

2.

Viskositas

7,75 cP

5,50 cP

1,5 – 7

3.

pH

5,49

5,25

4,5 - 6,5

Keterangan : Gelatin komersial kulit sapi dan gelatin ceker ayam broiler memenuhi SNI gelatin
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Berdasarkan Tabel 6 bahwa gelatin yang digunakan memenuhi SNI No. 06-3735 meliputi viskositas, pH
gelatin, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kekuatan gel (bloom), titik leleh dan titik isoeletrik, tetapi
dalam penelitian ini hanya menggunakan dua pengujian sebagai salah satu syarat dalam pembuatan gelatin ceker
ayam tersebut, yaitu parameter viskositas dan pH gelatin.
Randemen
Rendemen gelatin dinyatakan sebagai % berat gelatin persatuan berat ceker ayam yang diekstraksi. Hasil
rendemen gelatin disajikan pada Tabel 6. Rendemen gelatin tertinggi dihasilkan oleh ceker ayam yang direndam
dalam larutan asam asetat 10 %. Semakin tinggi konsentrasi asam asetat maka struktur kolagen akan lebih
terbuka yang berakibat semakin banyak kolagen yang terhidrolisis sehingga akan semakin banyak pula gelatin
yang dapat diekstraksi ketika proses perebusan.
Rendemen merupakan salah satu parameter penting dalam pembuatan gelatin. Efisein dan efektifnya
proses ekstraksi bahan baku untuk pembuatan gelatin dapat dilihat dari nilai rendemen yang dihasilkan (Fahrul,
2005). Rendemen gelatin diperoleh dari perbandingan antara berat gelatin yang dihasilkan dengan berat bahan
baku. Semakin besar rendemen yang dihasilkan, maka semakin efisien perlakukan yang diterapkan dengan tidak
mengesampingkan sifat-sifat lainnya.
Perendaman dilakukan selama 24 jam dan gelatin yang dihasilkan 4,35 g. Gelatin yang dihasilan
menurun, hal ini disebabkan karena semakin lama waktu perendaman maka asam asetat akan semakin banyak
terdifusi ke dalam ceker ayam sehingga mengakibatkan semakin banyak kolagen yang terhidrolisis menjadi gelatin
(Chamidah dan Elita, 2002).
Viskositas
Visokositas (kekentalan) merupakan parameter sifat fisik gelatin yang sangat berhubungan dengan
kekuatan gel. Hasil viskositas gelatin menghasilkan nilai 5,50 untuk viskositas pada gelatin ceker ayam sedangkan
untuk gelatin komersial yaitu 7,75. Konsentrasi larutan asam asetat dan lama waktu perendaman tidak
berpengaruh terhadap viskositas gelatin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Astawan et al. (2002) viskositas
larutan gelatin berbanding lurus dengan kekuatan gel gelatin. Sementara dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
kekuatan gel gelatin ceker ayam tidak berbeda nyata antar perlakuan. Nilai viskositas gelatin ceker ayam broiler
hasil penelitian berkisar antara 5,50. Nilai viskositas ini masuk dalam kisaran nilai viskositas SNI yaitu antara 2,0 –
7,5 cp (Wahyuni dan Rosmawaty, 2003).
pH Gelatin
pH merupakan salah satu sifat kimia gelatin yang mempengaruhi aplikasi gelatin dalam produk. Gelatin.
pH netral diaplikasikan untuk produk daging, farmasi, kromatografi, cat dan sebagainya. Gelatin pH rendah
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digunakan untuk industri pangan sedangkan gelatin pH tinggi diaplikasikan untuk industri farmasi. pH gelatin
berhubungan dengan proses ekstraksi yang digunakan (Yang et al, 2008).
pH merupakan derajat atau tingkat keasaman suatu larutan. PH gelatin sangat menentukan aplikasi
gelatin pada produk pangan. Nilai pH gelatin ceker ayam disajikan pada Tabel 6 yang dimana pada gelatin ceker
ayam pH yang dihasilkan yaitu 5,25 sedangkan pada gelatin komersial pH yang dihasilkan 5,49 menunjukan
bahwa perbandingan gelatin ceker ayam broiler dan gelatin komersial kulit sapi lebih tinggi dari pH yang gelatin
komersial. Tetapi masih menunjukkan bahwa gelatin yang dihasilkan memenuhi kisaran SNI pH yaitu 4,5 - 6,5
(Wahyuni dan Rosmawaty, 2003).
Berdasarkan hasil penelian Ninan et al (2012). pH gelatin kulit sapi kering yang dihasilkan menggunakan
perlakuan CH3COOH 1 % diperoleh nilai 5,49 sehingga pH yang diperoleh bersifat asam dan dapat diaplikasi
untuk industri pangan.

KESIMPULAN
Terdapat pengaruh nyata terhadap penilaian organoleptik warna dan berpengaruh sangat nyata terhadap
peningkatan penilaian organolepti aroma, rasa dan tekstur es krim. Berdasarkan uji organoleptik, formulasi terpilih
yaitu G1 (penambahan gelatin komersial 2,85 g), sedangkan pada formulasi terpilih gelatin ceker ayam yaitu G3
(penambahan gelatin ceker ayam 2,85). Nilai analisis kimia dari gelatin ceker ayam meliputi: randemen 4,35, pH
5,25, dan viskositas 5,50; sedangkan pada gelatin komersial memiliki pH 7,75 dan viskositas 5,49.
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