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ABSTRACT

THE BALANCE OF BUTTER AND CHITOSAN IN EDIBLE FILM OF 
POLLARD PROTEIN ON CHICKEN’S  EGG 

FUNCTIONAL PROPERTIES 

This research was carried out in Testing Laboratory of Food Quality and 
Food Safety Technology of Agricultural Faculty University of Brawijaya, Central 
Laboratory of Biological Science University of Brawijaya and Biomedic 
Laboratory of Medical Faculty University of Brawijaya Malang Since July 2nd

until September 5th 2008.

This research was purposed to know the effect of edible film of pollard 
protein with butter and chitosan precise ratio on functional properties of chicken's 
egg.

The result of this research showed that use of 5% butter and 0,1% chitosan 
on edible film protein pollard gave a highly significant effect (P<0,01) on foaming 
ability, foaming stability and didn’t give a significant effect (P>0,05) on emultion 
stability and viscosity.

The conclusion of the research was using of 5% butter and 0,1% chitosan 
on edible film protein pollard holped to make a long treatment for six weeks on 
egg functional properties (foaming ability, foaming stability, emultion stability, 
and viscosity).

Keywords: Edible film, protein pollard, buttermilk, chitosan.



RINGKASAN

IMBANGAN ANTARA MENTEGA DENGAN CHITOSAN 
DALAM EDIBLE FILM PROTEIN POLLARD 

TERHADAP SIFAT FUNGSIONAL TELUR AYAM

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 
Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknik Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas 
Brawijaya Malang, dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya Malang mulai tanggal 2 Juli  2008 sampai dengan 5 September  2008.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edible film
yang dibuat dengan rasio mentega dan chitosan yang paling tepat terhadap sifat 
fungsional telur ayam. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah edible film yang dibuat 
dari pollard dengan rasio penambahan mentega dan chitosan. Rasio yang paling 
tepat diaplikasikan pada telur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang 
diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, apabila terdapat pengaruh yang nyata 
dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa rasio penambahan mentega dan 
chitosan 5 : 0,1 % memiliki nilai kelarutan protein sebesar 34,8%, kadar air 
10,58%, water vapor permeability (WVP) 0,24 g.mm/m2.jam, ketebalan         
0,043 mm, kuat renggang putus 0,18 Mpa, dan persentase perpanjangan 24,0%. 
Edible film formula C dengan rasio penambahan mentega dan chitosan (5:0,1%) 
merupakan perlakuan terbaik karena memberikan kualitas yang baik dalam 
pembentukan edible film ditinjau dari kelarutan protein, kadar air, water vapor 
permeability (WVP), ketebalan, kuat renggang putus dan persentase 
perpanjangan. Penggunaan mentega 5% dan chitosan 0,1 % pada edible film
protein pollard memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya 
buih dan kestabilan buih putih telur dan tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0,05) terhadap kestabilan emulsi dan viskositas telur.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: penggunaan mentega 5% dan 
chitosan 0,1% pada edible film protein pollard membantu memperpanjang masa 
simpan telur selama 6 minggu ditinjau dari sifat fungsional telur (daya buih, 
kestabilan buih, kestabilan emulsi, dan viskositas). Saran dari penelitian ini yaitu
perlakuan terbaik hendaknya diterapkan di masyarakat, perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh pelapisan telur dengan menggunakan 
edible film protein pollard terhadap kualitas kimia dan mikrobiologis telur.
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BAB I 

PENDAHULUAN

                                                                                                                                                                            

1.1. Latar Belakang

Edible film merupakan suatu lapisan tipis yang digunakan untuk melapisi,

terbuat dari bahan pangan yang dapat dimakan seperti protein, polisakarida, dan 

substansi hidrofobik. Edible film pada bahan pangan berfungsi untuk memperbaiki 

integritas mekanik atau karakteristik penanganan pangan, dapat meningkatkan 

daya simpan dan memberikan sifat barrier untuk menghalangi adanya transfer 

massa pada bahan pangan (Hettiarachchy and Ziegler, 1994; Krochta, 1992).

Edible film digunakan sebagai pelapis bahan pangan untuk mengontrol 

perpindahan massa sehingga dapat mempertahankan kualitas makanan dan 

memperpanjang masa simpan makanan (Guilbert, 1986). Edible film dapat 

mempertahankan kualitas makanan dengan cara menahan perpindahan aroma, gas, 

dan air (Kim and Ustunol, 2001).

Perkembangan edible film atau yang dikenal sebagai bahan pelapis akhir-

akhir ini mengalami kemajuan yang pesat. Edible film yang sudah banyak beredar 

umumnya berasal dari bahan protein, misalnya edible film dari kolagen, gelatin, 

protein jagung (corn zein), protein gandum (wheat gluten), protein kedelai (soy 

protein), kasein dan edible film dari protein whey.

Edible film dewasa ini telah banyak digunakan untuk pelapis produk 

daging beku (Bauer, Nauser, and Pinkala, 1968), makanan semi basah (Torres, 

and Karel, 1985), ayam beku, produk hasil laut, sosis,  buah-buahan dan obat-

obatan terutama untuk pelapis kapsul (Krochta, Baldwin, and Nisperos-Carriedo,

1994). Penggunaan edible film untuk produk pangan penguasaan teknologinya 



masih terbatas, sehingga perlu dikembangkan penelitian yang lebih intensif, 

karena edible film sangat potensial digunakan sebagai pembungkus dan pelapis 

produk-produk pangan, industri farmasi, maupun hasil-hasil pertanian dan 

peternakan segar salah satunya adalah telur ayam.

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian tentang edible film

yang terbuat dari bahan protein lain yang belum dimanfaatkan salah satunya 

adalah protein pollard. Pollard merupakan hasil samping dari penggilingan 

gandum menjadi terigu yang selama ini kurang dimanfaatkan. Kandungan protein 

pollard cukup tinggi yaitu sebesar 16-20 % (Kent, 1983). Protein dalam pollard 

dapat diekstraksi untuk mendapat konsentrat protein pollard yang dapat digunakan 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan edible film protein pollard.

Edible film protein pollard membutuhkan penambahan mentega untuk 

meningkatkan kemampuan menahan uap air dan gas, serta penambahan senyawa 

antimikroba alami salah satunya adalah chitosan yang terkandung di dalam kulit 

udang. Mentega dapat digunakan pada edible film karena stabilitas, flavour dan 

tekstur yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan (Tolboe, 1984). 

Komponen lipid dalam mentega membentuk selaput hidrofobik yang kuat 

menahan air dan komponen terlarut dari pengaruh kelembaban lingkungan. 

Coating dari lipid dapat juga memberikan efek kilap dari produk (Krochta and 

Trezza, 2000). Edible film yang terbentuk diharapkan mampu memiliki ketahanan 

yang tinggi terhadap transfer uap air dan gas maka perlu ditambahkan chitosan. 

Chitosan berasal dari limbah udang yang mengalami proses deasetilasi dengan 

berbagai macam kegunaan, diantaranya sebagai bahan antimikroba, edible film, 

bahan tambahan, atau penambah nutrisi (Sahidi, Arachchi, and Jeon, 1999). 



Chitosan merupakan polimer alam kationik yang banyak diteliti dibidang 

bioteknologi dan biomedis, karena sifat non toksik, biodegradable, dan mampu 

membentuk gel (Herdiana, 2005). Aplikasi chitin, chitosan, dan turunannya 

merupakan serat yang dapat dikonsumsi, pengawet, pengkaya rasa, perbaikan 

tekstur, dan bahan emulsi (Toharisman, 2007).   

Edible film dapat diaplikasikan untuk pelapisan telur. Telur merupakan 

salah satu produk hasil ternak yang murah, mudah didapat dan bergizi tinggi tetapi 

memiliki sifat mudah rusak akibat terjadi penguapan gas dan air. Sifat telur yang 

demikian perlu perlakuan pengawetan untuk memperpanjang masa simpan telur. 

Salah satu metode pengawetan adalah pelapisan dengan menggunakan edible film. 

Edible film dapat meningkatkan lama simpan  karena dapat membantu melindungi 

telur dari proses terjadinya kerusakan, karena edible film memiliki sifat mampu 

menghambat transmisi uap air, CO2,, O2, dan gas, sehingga apabila diaplikasikan 

pada telur dapat mempertahankan kualitas telur salah satunya adalah 

mempertahankan sifat fungsional telur ayam.                                                         

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa imbangan antara 

mentega dengan chitosan yang paling tepat dalam edible film protein pollard, 

sehingga dapat mempertahankan sifat fungsional telur ayam. 

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui imbangan antara mentega dan chitosan dalam edible 

film yang paling tepat.



2. Pengaruh edible film yang dibuat dengan imbangan antara mentega dengan 

chitosan yang paling tepat terhadap sifat fungsional telur ayam. 

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya tentang edible film

protein pollard.

2. Sebagai bahan informasi tentang karakteristik edible film protein pollard 

dengan imbangan mentega dan chitosan yang paling tepat yang 

berpengaruh terhadap sifat fungsional telur ayam.

1.5. Kerangka Pikir

Edible film didefinisikan sebagai bahan yang tipis, lapisan dari 

pembentukan bahan edible film pada bahan pangan yang berfungsi untuk 

memperbaiki integritas mekanik atau karakteristik penanganan pangan, dapat 

meningkatkan daya simpan dan memperbaiki sifat barrier untuk menghalangi 

adanya transfer massa pada bahan pangan (Hettiarachchy and Zeiger, 1994;

Krochta, 1992).

Komponen utama penyusun edible film dikelompokkan menjadi 3 yaitu 

hidrokoloid, lipida, dan komposit (Danhowe and Fennema, 1994). Penyusun 

edible film yang digunakan berupa protein dari pollard. Penggunaan protein 

karena lebih mampu membentuk jaringan dan berguna untuk memperbaiki sifat 

barrier edible film. Pollard digunakan karena memanfaatkan hasil samping dan 

juga sebagai komponen edible film yang memiliki kandungan protein yang tinggi 

yaitu sebesar 16-20% (Kent, 1983). Edible film protein pollard membutuhkan 

penambahan mentega untuk meningkatkan kemampuan menahan uap air dan gas, 



serta penambahan senyawa antimikroba alami salah satunya adalah chitosan yang 

terkandung di dalam kulit udang.

Mentega dapat digunakan pada edible film karena stabilitas, flavour dan 

tekstur yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan (Tolboe, 1984). 

Komponen lipid dalam mentega membentuk selaput hidorfobik yang kuat 

menahan air dan komponen terlarut dari pengaruh kelembaban lingkungan. 

Coating dari lipid dapat juga memberikan efek kilap dari produk (Krochta and 

Trezza, 2000). Untuk mengatasi masalah pertumbuhan mikroorganisme yang 

tidak diinginkan pada edible film dapat ditambahkan senyawa antimikroba

chitosan. Chitosan merupakan polimer alam kationik yang banyak diteliti 

dibidang bioteknologi dan biomedis, karena sifat non toksik, biodegradable, dan 

mampu membentuk gel (Herdiana, 2005). Aplikasi chitin, chitosan, dan 

turunannya merupakan serat yang dapat dikonsumsi, pengawet, pengkaya rasa, 

perbaikan tekstur, dan bahan emulsi (Toharisman, 2007).   

Edible film dapat diaplikasikan untuk pelapisan telur. Telur merupakan 

salah satu produk hasil ternak yang murah, mudah didapat dan bergizi tinggi tetapi 

memiliki sifat mudah rusak akibat terjadi penguapan gas dan air. Sifat telur yang 

demikian perlu perlakuan pengawetan untuk memperpanjang masa simpan telur. 

Salah satu metode pengawetan adalah pelapisan dengan menggunakan edible film. 

Edible film dapat meningkatkan lama simpan  karena dapat membantu melindungi 

telur dari proses terjadinya kerusakan, karena edible film memiliki sifat mampu 

menghambat transmisi uap air, CO2,, O2, dan gas, sehingga apabila diaplikasikan 

pada telur dapat mempertahankan kualitas telur salah satunya adalah 

mempertahankan sifat fungsional telur ayam.                                                                                                                                                                                          



Sifat fungsional pada telur antara lain daya buih, kestabilan buih, 

kestabilan emulsi, dan viskositas. Daya buih merupakan kemampuan dari telur 

untuk membentuk buih jika dikocok. Daya buih merupakan salah satu faktor yang 

penting dari sifat fungsional telur yang harus dipertahankan (Anonim, 2002). 

Kestabilan buih merupakan ukuran kemampuan buih untuk tidak mencair dalam 

waktu tertentu. Apabila telur disimpan lebih lama maka kestabilan buih 

berkurang. Penyimpanan akan menyebabkan telur menjadi encer, menghasilkan 

buih yang lebih baik daripada telur yang baru ditelurkan tetapi menghasilkan 

kestabilan buih yang rendah. Ovomucin adalah protein yang bersifat menstabilkan 

buih, jika ovomucin terdapat dalam jumlah yang cukup banyak maka buih yang 

terbentuk bersifat stabil dan tahan terhadap koagulasi. Globulin dapat 

meningkatkan viskositas, memperkuat pengikatan gelembung udara dan 

melembutkan struktur buih yang dihasilkan. Sedangkan ovalbumin dapat 

membentuk buih yang kuat (Stadelman and Cotteril, 1994).                                 

1.6. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengaruh rasio 

mentega dan chitosan yang paling tepat dalam edible film protein pollard terhadap 

sifat fungsional telur ayam.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Edible Film

Edible film adalah suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk untuk melapisi makanan (coating) atau diletakkan diantara 

komponen makanan (film) yang berfungsi sebagai penghalang terhadap 

perpindahan massa (misalnya oksigen, lipid, dan zat terlarut) dan atau sebagai 

pembawa aditif serta untuk meningkatkan penanganan suatu makanan (Krochta, 

1992). 

Komponen utama penyusun edible film dikelompokkan menjadi 3, yaitu 

hidrokoloid, lipid dan komposit. Hidrokoloid banyak diperoleh dari protein utuh, 

selulosa dan turunannya, alginat, pektin dan pati. Kelompok lipid yang sering 

digunakan adalah gliserol dan asam lemak. Komposit adalah bahan yang 

didasarkan pada campuran  hidrokoloid dan lipida (Danhowe dan Fennema, 

1994). Edible film sebagai bahan pengemas memiliki keuntungan antara lain dapat 

melindungi produk, mempertahankan kenampakan asli produk, aman bagi 

lingkungan dan dapat langsung dimakan. Edible film memiliki potensi untuk 

mengurangi bahan pengemas sintetik, meskipun tidak dapat mengganti secara 

total fungsi dari pengemas sintetik (Krochta and Johnson, 1997).

2.2. Pollard

Pollard merupakan limbah dari penggilingan gandum menjadi terigu. 

Kandungan protein pollard cukup tinggi yaitu sebesar 16-20% (Kent, 1983). 

Protein pollard dapat diekstraksi untuk menghasilkan konsentrat protein pollard. 



Pollard merupakan dedak halus (katul) hasil penggilingan gandum yang 

terdiri dari lembaga, kulit ari dan ikutan pati. Lembaga merupakan sumber lemak, 

vitamin B (thiamin), vitamin E (-tokoferol), gula terutama sukrosa dan rafinosa 

serta mineral khususnya posphor. Dedak gandum (bran dan pollard) memiliki 

kandungan protein sebesar 16-20%. Seperti halnya pada gandum, protein dedak 

gandum juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya menjadi 4 fraksi 

yaitu: (1) albumin yang larut air, (2) globulin yang larut dalam larutan garam 

encer tetapi tidak larut dalam air, (3) prolamin yang larut dalam larutan etanol 

70% tetapi tidak larut dalam larutan alkohol absolut ataupun air, (4) glutein yang 

larut dalam larutan asam atau basa tetapi tidak larut dalam alkohol, air, dan larutan 

garam (Saxelby and Venn-Brown, 1980).

Proporsi fraksi protein pada dedak sebesar 3-5 % albumin, 6-10 % 

globulin, 40-50 % prolamin, dan 30-40 % glutein (% total protein) (Kent, 1983). 

Pollard di Indonesia biasanya digunakan untuk makanan ternak. Saxelby and 

Venn-Brown (1980) menyatakan bahwa nilai gizi pollard yang tinggi dapat juga 

digunakan sebagai bahan campuran makanan manusia.

  

2.3. Mentega

Mentega digunakan dalam edible film karena memiliki stabilitas yang baik 

dan berpengaruh pada tekstur yang dihasilkan, dimana mentega dalam keadaan 

cair menghasilkan edible film yang fleksibel, akan tetapi sifat barrier dari 

mentega mengalami penurunan (Tolboe, 1984). 

Lemak merupakan barrier efektif untuk transpor kelembaban. Lipid 

ditambahkan pada edible film dapat memperbaiki sifat ketidakefektifan sifat 

barrier dari protein dan polisakarida (Guilbert, 1986; Kester and Fennema, 1989; 



Krochta, 1992). Lemak mentega dapat digunakan pada edible film karena 

stabilitas, flavour, dan tekstur yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang 

diharapakan. Sifat khas dari lemak mentega adalah 75% cair pada suhu ruang    

(25 °C) (Tolboe, 1984). Mentega dalam kehidupan sehari-hari berbentuk padat 

atau disebut sebagai lemak (Ketaren, 1986). Komposisi asam lemak mentega 

padat memiliki asam lemak tak jenuh rantai panjang yang lebih sedikit, dan asam 

lemak jenuh rantai panjang yang lebih banyak (Fairley, German, and Krochta, 

1994). 

Komponen lipid membentuk selaput hidrofobik yang kuat menahan air 

dan komponen terlarut dari pengaruh kelembaban lingkungan. Coating dari lipid 

dapat juga memberikan efek kilap dari produk (Krochta and Trezza, 2000).

2.4. Chitosan                                                                                                                                                         

Chitosan merupakan polimer alam kationik yang banyak diteliti di bidang 

bioteknologi dan biomedis, karena sifatnya yang nontoksik, biodegradabel, dan 

mampu membentuk gel dalam media suasana asam melalui protonasi gugus amina 

(Herdiana, 2005).

Chitosan dibuat dari deasetilasi chitin yang bersifat alkali. Selain itu 

chitosan mengacu pada kelompok kopolimer dengan berbagai pecahan dari unit 

deasetilasi. Di alam, chitin umumnya tidak mengalami asetilasi yang komplit. 

Biasanya satu monomer dalam setiap satuan tidak mengandung gugus asetil. 

Chitin terdapat sebagai makro polisakarida yang berikatan dengan garam-garam 

organik terutama kalsium karbonat  (CaCO3), protein, dan lipida. Chitin dipercaya 

untuk menjadi material melimpah kedua setelah bahan kimia untuk cat atau 

kertas. Binatang berkulit keras mengandung 15-20% chitin dari berat kering. 



Chitin yang ditemukan di alam adalah sumber daya yang dapat diperbaharui 

(Anonim, 2001).

Aplikasi chitin, chitosan dan turunannya merupakan serat yang dapat 

dikonsumsi, pengawet dan pengkaya rasa, perbaikan tektur, bahan emulsi, obat 

luka, kontak lensa, membran dialisa darah, lotion dan krim pelembab, produk-

produk perawatan rambut, fungisida, pupuk, industri kertas, penyerap warna 

baterai padat, aditif pakan, kromatografi, anti tumor, anti kolesterol, dan bahan 

penjernih (Toharisman, 2007).

2.5. Telur 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan gizi 

tinggi. Secara fisik telur mempunyai beberapa komponen pokok yaitu cangkang, 

selaput cangkang, kuning telur, dan putih telur. Kualitas telur dapat ditentukan 

oleh 2 faktor yaitu kualitas eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi 

bentuk, warna, tekstur, keutuhan dan kebersihan kulit. Faktor internal meliputi 

kekentalan putih telur, warna, posisi kuning telur dan ada tidaknya noda-noda 

pada putih dan kuning telur (Haryoto, 1996).

Telur pada umumnya akan mengalami penurunan kualitas setelah 

disimpan lebih dari 2 minggu dalam suhu ruang. Daya simpan telur yang pendek 

tersebut membutuhkan perlakuan khusus apabila akan disimpan lebih lama 

terutama dalam bentuk segar (Idris dan Thohari, 1993). Salah satu cara untuk 

memperpanjang daya simpan telur adalah dengan cara pengawetan. Pengawetan 

adalah suatu tindakan yang dilakukan manusia pada bahan pangan agar bahan 

pangan tersebut tidak mudah rusak. Tujuannya adalah untuk mencegah atau 

menghambat terjadinya kerusakan, sehingga memperpanjang daya simpan bahan 



makanan tersebut (Winarno dan Jenie, 1983). Menurut Idris dan Thohari (1993), 

pengawetan telur segar ada 2 cara yaitu (1) Pengawetan telur utuh (dengan 

cangkang) yang meliputi: penyimpanan dalam suhu rendah, pemberian lapisan 

pada cangkang (dengan minyak, waterglass, larutan kapur), pengepakan kering 

dan termostabilisasi. (2) pengawetan telur tanpa cangkang meliputi pendinginan, 

pembekuan dan pengeringan. 

2.6. Pembuatan Edible Film Pollard

Untuk membentuk edible film, bahan yang digunakan dapat digolongkan 

ke dalam tiga kategori yaitu: hidrokoloid, lipid, dan  campurannya. Bahan 

hidrokoloid yang dapat digunakan adalah protein (gelatin, kasein, protein kedelai, 

protein jagung dan gluten gandum) dan karbohidrat (pati, alginat, pektin, gum 

arab dan modifikasi karbohidrat lainnya), sedangkan lipid yang digunakan adalah 

lilin/wax dan gliserol. Dari bahan–bahan alami tersebut, protein mempunyai 

potensi yang cukup tinggi karena melimpahnya di alam. Protein dapat diperoleh 

dari berbagai sumber, baik dari tumbuhan maupun hewan (Krochta,1992).       

Proses terbentuknya lembaran edible film diawali dengan memudarnya 

jarak antar partikel yang saling berikatan dalam suatu cairan, sehingga setelah 

terjadi proses penguapan akan terbentuk suatu lembaran edible film (Buckmann, 

Nabuurs and Overbeek, 2002).

2.7. Pembuatan Konsentrat Protein Pollard

Konsentrat protein pada prinsipnya dapat dibuat dengan cara 

menghilangkan sebagian besar kandungan lemaknya dan komponen bukan protein 

yang tidak larut dalam air (Sudarmanto dan Tranggono, 1987).



Konsentrat protein suatu bahan dapat dibuat dengan cara menghilangkan 

terlebih dahulu fraksi karbohidrat dari flake atau tepung bahan yang telah 

dihilangkan kandungan lemaknya. Proses ini didasarkan pada prinsip bahwa 

skeleton selulosa dari flake tidak dapat larut sedangkan fraksi protein dapat dijaga 

kelarutannya untuk sementara waktu ketika sebagian gula, garam, dan komponen 

lainnya dengan berat molekul rendah dihilangkan (Wilcke, Hopkins, and Waggle, 

1979).

Pembuatan konsentrat protein sering juga menggunakan metode ekstraksi 

basa. Cara memperoleh konsentrat protein dari hasil samping penggilingan 

gandum dapat dilakukan dengan menggunakan penggilingan kering, tetapi protein 

yang diperoleh jumlahnya sedikit, biasanya kurang dari 25% dan memerlukan 

energi yang tinggi (Saunders, Connor, Edwards, and Kohler, 1975).

2.8. Karakteristik Edible film Pollard

2.8.1 . Kelarutan Protein

Kelarutan dalam air merupakan salah satu sifat penting bagi edible film. 

Ketidaklarutan film dalam air dibutuhkan untuk meningkatkan integritas produk 

dan resistensi terhadap air (Perez-Gago, Nadaud, and Krochta, 1999).

Komposisi edible film dari protein-lipid juga diformulasi dengan tujuan 

untuk menurunkan kelarutannya. Kelarutan dalam air merupakan indikasi dari 

edible film hidrofobik, kelarutan edible film mengalami penurunan dengan 

meningkatnya jumlah lipid yang ditambahkan. Penambahan lipid dapat 

meningkatkan hidrofobisitas dari edible film berbahan dasar protein (Tien, 

Latendre, Szabo, Mateescu, Patterson, and Lacroic, 2000). 



Lipid hidrofobik didispersikan dalam fase protein yang sangat polar, 

sehingga dapat menurunkan kelarutan protein. Plasticizer hidrofilik tanpa gliserol 

yang cukup dapat mendukung pembentukan edible film, dan yang terpenting 

untuk menurunkan besarnya kerugian dari terlarutnya protein edible film

(Prodpran, Chinabhark and Benjakul, 2005).

Dasar edible film dibentuk oleh kestabilan ikatan silang dan variasi ikatan 

yaitu ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik seperti ikatan disulfida. Ikatan silang 

protein pada bentuk edible film umumnya digunakan untuk menjaga hilangnya 

protein akibat kelarutan tersebut, dengan demikian menurunnya kelarutan protein 

disebabkan karena meningkatnya lipid yang digunakan (Prodpran, Chinabhark, 

and Benjakul, 2005).

2.8.2. Kuat Renggang Putus (Tensile Strength)

Kuat tarik merupakan karakteristik fisik yang sangat penting dalam 

aplikasi edible film (Arvanitoyannis, 2002). Kekuatan tarik disini merupakan daya 

ketahanan dalam menahan tekanan selama pengujian kuat renggang putus 

(Gennadios, Brandenburg, Weller, and Testin, 1993).

2.8.3. Permeabilitas Uap Air (Water Vapor Permeability)

Permeabilitas uap air adalah proporsi konstan yang diasumsikan kekuatan 

edible film dalam menahan uap air yang dapat melewati struktur edible film. 

Struktur yang hidrofilik seperti protein akan berinteraksi dengan molekul air yang 

melewati permeabel dengan gugus polar dari struktur edible film. Pada pengujian 

permeabilitas uap air sebaiknya dikondisikan pada suhu lingkungan sebesar 25 °C 

dan kelembaban 25% karena pada kondisi tersebut permeabilitas uap air lebih 



efektif dan lebih terlihat yang disebabkan uap air tersebut stabil pada kondisi 

tersebut (Gennadios et al., 1993).

Penambahan lipid pada edible film dapat meningkatkan jarak molekul air 

yang berdifusi menembus edible film oleh karena itu permeabilitas uap air akan 

menurun (McHugh and Krochta, 1994). Penurunan nilai permeabilitas uap air 

dihasilkan dengan semakin meningkatnya penambahan konsentrasi lipid dalam 

pembuatan edible film (Hettiarachchy and Ziegler, 1994).

2.8.4. Persentase Perpanjangan (Percen Elongation)

Persen pemanjangan merupakan keadaan dimana edible film patah setelah 

mengalami perubahan panjang dari ukuran yang sebenarnya pada saat mengalami 

peregangan. Sifat tersebut sangat penting dan mengindikasikan kemampuan edible 

film dalam menahan sejumlah beban sebelum edible film tersebut putus (Krochta, 

2002). Pada pembuatan edible film yang ditambahan lipid dapat meningkatkan 

persentase perpanjangan (Ekthamasut and Akesowan, 2000).

2.8.5. Ketebalan

Ketebalan edible film dipengaruhi oleh kondisi pH larutan edible film. 

Pada pH isoelektrik, maka film yang dihasilkan mempunyai ketebalan yang 

rendah karena protein akan menggumpal tetapi tidak terjadi ikatan komplek 

protein (Mawarwati, Widjanarko, dan Susanto, 2001).

Penambahan beberapa jenis lipid di dalam pembuatan edible film tidak 

berpengaruh pada ketebalan edible film yang dihasilkan (Prodpran et al., 2005).

2.8.6. Kadar Air

Penambahan lipid pada larutan edible film yang berasal dari edible film

hidrofobik menyebabkan edible film memiliki kandungan air yang lebih rendah 

bila dibandingkan dengan edible film yang berasal dari protein saja (Banerjee and 



Chen, 1995). Kadar air merupakan parameter penting untuk menentukan efek 

plasticizing air pada film. Peningkatan WVP pada film menyebabkan 

meningkatnya nilai kadar air pada film (Anker, Mats, and  Anne-Marie, 2000).

2.9. Sifat Fungsional Telur

2.9.1. Kestabilan Emulsi

Emulsifier berperanan dalam meningkatkan kemudahan formasi dan 

membantu kestabilan emulsi. Emulsifier mempunyai bagian molekul yang bersifat 

hidrofilik (larut dalam air) dan bagian molekul yang bersifat lipofilik (larut dalam 

minyak) (Gaman and Sherington, 1992).

Emulsi secara termodinamik adalah tidak stabil. Emulsi akan terpisah 

dengan segera menjadi 2 fase yang berbeda, kecuali ada penambahan surfaktan 

didalamnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan 

emulsi (Friberg and Larsson, 1997):

1. Creaming terjadi akibat perbedaan berat jenis antar fase minyak dan air. 

Berat jenis butiran minyak lebih rendah daripada air, sehingga emulsi 

menjadi cenderung bergerak keatas.

2. Floculation terjadi pada saat 2 atau lebih butiran emulsi saling bertabrakan 

mengakibatkan energi kinetik dilepaskan. Energi ini kemudian membawa 

butiran emulsi keluar dari daerah yang menahan butiran emulsi saling 

tolak menolak ke daerah dimana energi daya tarik dijalankan sehingga 

mengakibatkan butiran emulsi saling tarik menarik.

3. Coalescence terjadi karena dua butiran lemak saling bertabrakan dan 

membentuk satu butiran lemak yang lebih besar.



4. Ostwald ripening merupakan suatu keadaan yang disebabkan berubahnya 

butiran emulsi menjadi lebih besar. Perubahan ini sebagai akibat turunnya 

energi potensial didalam butiran yang sejalan dengan bertambahnya 

diameter butiran emulsi tersebut.

2.9.2. Daya Buih Telur

Protein telur mempunyai sifat untuk membentuk buih (foaming properties) 

(Zayas, 1997). Buih telur merupakan dispersi koloid, dimana gas-gas atau udara 

tedispersi ke dalam fase cair, sedangkan daya buih merupakan ukuran kemampuan 

dari telur untuk membentuk buih jika dikocok dan biasanya dinyatakan dengan 

persentase terhadap volume telur. Pengukuran volume buih dapat dilakukan 

langsung dengan mangkok pengocok dan mengukur tinggi buih (Stadelman and 

Cotteril, 1994).

Pembentukan buih telur dapat dilakukan dengan pengocokan manual atau 

dengan mesin pengocok telur (mikser). Mengocok telur yang baik adalah dengan 

mikser (Boga, 2002). Pengocokan telur yang masih segar menghasilkan volume 

350 % dari volume awal (Romanoff and Romanoff, 1963). Menurut Girton, 

Macneil and Anantheswaran (1999), daya buih telur segar menghasilkan volume 

363 %. Mekanisme terbentuknya buih adalah penyebaran globula-globula protein 

dan memerangkap udara sehingga menggumpal dan terjadi buih akibat 

pengocokan (Zayas, 1997). Widianarko, Pratiwi, dan Retnaningsih (2000), 

menyatakan  bahwa mekanisme terbentuknya buih telur adalah dengan terbukanya 

ikatan-ikatan molekul protein ini memerangkap udara menggumpal dan terjadi 

buih akibat pengocokan. Semakin banyak udara yang terperangkap diantara 



molekul-molekul protein dengan pengocokan menyebabkan terjadinya 

pengembangan volume dan struktur buih menjadi kaku.

Daya buih merupakan salah satu faktor penting dari sifat fungsional yang 

harus dipertahankan (Anonim, 2002). Kuning telur dapat mengurangi volume 

buih telur. Trigliserida dari kuning telur dapat merusak buih putih telur ketika 

kolesterol dan fospolipid memecah (Stadelman and Cotteril, 1994).

2.9.3. Kestabilan Buih

Kestabilan buih merupakan ukuran kemampuan struktur buih untuk tidak 

mencair dalam waktu tertentu. Kestabilan buih dicirikan oleh besarnya tirisan buih 

selama waktu tertentu dan dinyatakan dalam bobot, volume atau derajat pencairan 

(Stadelman and Cotteril, 1994). Menurut Girton et al (1999), kestabilan buih telur 

segar adalah 55 %.

Romanoff and Romanoff (1963), menyatakan bahwa lama pengocokan 

mempengaruhi volume dan kestabilan buih. Peningkatan volume buih tidak terjadi 

setelah pengocokan selama 6 menit, tetapi pada pengocokan selama 2 menit 

diperoleh buih yang paling stabil. Jelas bahwa untuk memperoleh kestabilan buih 

harus dihindari pengocokan sampai volume maksimal.

Ovomucin adalah protein yang bersifat menstabilkan buih, jika ovomucin 

terdapat dalam jumlah yang cukup banyak maka buih yang terbentuk bersifat 

stabil dan tahan terhadap koagulasi. Globulin dapat meningkatkan viskositas, 

memperkuat pengikatan gelembung udara dan melembutkan struktur buih yang 

dihasilkan. Sedangkan ovalbumin dapat membentuk buih yang kuat (Stadelman 

and Cotterill, 1994). 



Romanoff and Romanoff (1963) menyatakan bahwa bila telur disimpan 

lebih lama maka kestabilan buih akan berkurang. Penyimpanan akan 

menyebabkan telur menjadi encer, menghasilkan buih yang lebih baik dari pada 

telur yang baru ditelurkan tetapi menghasilkan kestabilan buih yang rendah.

Kuning telur dapat mengurangi kestabilan buih. Adanya senyawa lipid 

atau lemak pada kuning telur dapat menurunkan kestabilan buih telur sehingga 

hasil dari kocokan tidak mengembang dan tidak kaku. Penurunan kestabilan buih 

telur ini diakibatkan menipisnya gelembung buih dan meregangnya ikatan antara 

gelembung buih (Widianarko dkk., 2000).

2.9.4.  Viskositas

Definisi viskositas menurut Kartika, Purwadi, dan Ismoyowati (1992) 

yang dikutip dari buku ”Food texture and Viscosity”, adalah gesekan internal 

pada suatu aliran cairan dimana aliran itu memiliki kecenderungan untuk menahan 

alirannya. Ukuran viskositas dinyatakan dengan centipoise (Bourne, 1982). 

Pada suatu emulsi akan tampak terjadinya peningkatan viskositas apabila 

volume saat fase internal/fase terdispersi dari emulsi lebih besar daripada fase 

eksternal. Hal ini disebabkan oleh kepadatan partikel dalam emulsi (Bennion, 

1980). De Bussy (1975) menambakan bahwa semakin tinggi jumlah fase 

terdispersi maka semakin tinggi pula viskositas suatu emulsi.



BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi  

Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 

Universitas Brawijaya Malang, dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang mulai tanggal 2 Juli  2008 sampai dengan              

5 September  2008.

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian

Bahan-bahan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur (strain 

Lohman), mentega (Anchor), pollard (Unta), chitosan, NaOH, HCl, buffer pH 4 

dan 7, heksan, aquadest, Carboksil Methyl Cellulose (CMC), etanol 98 % dan 

asam asetat.

3.2.2. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jangka sorong,

ayakan 60 mesh, oven (Memmert, Jerman), timbangan analitik (Ohaus BC series 

dan Mettler Instrumente type AJ150L, Switzerland), pH meter (Hanna Instrumen), 

magnetic stirer, hot plate (IKAMAG RET), beaker glass (Duran dan Iwaki Pyrex, 

Japan), gelas ukur (Duran dan Iwaki Pyrex, Japan ), spatula (Iwaki Pyrex, Japan), 

wajan teflon (RUBINA), pipet tetes (Iwaki Pyrex, Japan), mikser (Philips), 



erlenmeyer (Iwaki Pyrex, Japan), cawan petri, centri fuse, pisau, penyaring, 

waterbath shaker, dan egg tray.

3.3. Metode Penelitian

3.3.1. Rancangan Percobaan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Pada penelitian ini 

edible film dengan imbangan antara mentega dan chitosan yang paling tepat yang 

diaplikasikan pada telur ayam. Rasio yang digunakan antara lain sebagai berikut:

B: Mentega 0% : chitosan 0,1%

C: Mentega 5% : chitosan 0,1%

D: Mentega 10% : chitosan 0,1%

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlakuan 

penyimpanan dengan waktu penyimpanan sebagai berikut:

P1 : penyimpanan telur selama 1 minggu

P2 : penyimpanan telur selama 2 minggu

P3 : penyimpanan telur selama 3 minggu 

P4 : penyimpanan telur selama 4 minggu 

P5 : penyimpanan telur selama 5 minggu 

P6  : penyimpanan telur selama 6 minggu

3.3.2. Variabel Penelitian

1.   Kestabilan Emulsi

Pengujian stabilias emulsi menggunakan metode Yuwono dan Susanto (1998). 

Prosedur pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 1.



2.   Daya Buih

Pengujian daya buih dilakukan menggunakan metode Germs (1994). Prosedur 

pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.    Kestabilan Buih

Pengujian stabilitas buih dilakukan menggunakan metode Germs (1994). 

Prosedur pengujianya dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.   Viskositas

 Pengujian viskositas dilakukan menggunakan metode Yuwono dan Susanto      

(1998). Prosedur pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.4. Tahapan Penelitian

3.4.1. Ekstraksi Chitosan dari Limbah Kepala Udang (Srijanto dan 
Paryanto, 2005)

Chitosan diekstraksi dari limbah kepala udang dengan cara sebagai 

berikut: cangkang udang dicuci dengan air, dikeringkan dengan menggunakan 

sinar matahari selama 8-12 jam, digiling dan diayak dengan menggunakan ayakan           

40 mesh. Hasil dari ayakan ditambahkan NaOh 3,5% (1:10(w/v)) dan 

dideproteinase pada suhu 65°C selama 2 jam, kemudian dicuci sampai pH netral. 

Hasil dari deproteinase ditambahkan HCL 1 N (1:10(w/v)) dan didemineralisasi 

pada suhu kamar selama 1 jam, kemudian dilakukan pengeringan pada suhu 80°C 

selama 24 jam, sehingga didapatkan chitin. Chitin ditambahkan                        

NaOh 1:10 (w/v) dan dideasetilasi pada suhu 140°C selama 4 jam, dicuci sampai 

pH netral, dikeringkan pada suhu 70°C selama 24 jam sehingga didapatkan 

chitosan. Prosedur ekstraksi pembuatan chitosan dapat dilihat pada Gambar 1.



3.4.2. Ekstraksi Protein Pollard (Saunders, Connor, Edwards, and Kohler, 
1975)

 Prosedur ekstraksi protein pollard dilakukan menggunakan metode 

ekstraksi basa menurut Saunders et al (1975) dengan cara mengayak tepung 

pollard, hasil ayakan dilarutkan menggunakan heksan (1:2 (b/v)), di shaker 

dengan kecepatan 130 rpm selama 1 jam, disaring menggunakan kain saring, dan 

dioven pada suhu 60°C selama 1-2 jam, sehingga diperoleh pollard rendah lemak.  

Pollard rendah lemak dilarutkan dengan aquadest (2:200 (g/ml)) dan ditambahkan 

dengan alkali NaOH 1 N sampai pH 10, dihomogenkan menggunakan magnetic 

stirer selama 15 menit, kemudian disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm selama 

30 menit sehingga terbentuk endapan dan supernatan. Supernatan ditambahkan 

HCL 1 N sampai pH 4,6, disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm selama           

10 menit sehingga terbentuk hasil yaitu berupa endapan protein pollard. Prosedur 

ekstraksi protein pollard dapat dilihat pada Gambar 2. 

3.4.3. Pembuatan Edible Film Protein Pollard (Mawarwati, Widjanarko, dan 
Susanto, 2001)

Pembuatan edible film protein pollard pada penelitian ini terdiri dari 3 

rasio yaitu:

B: mentega 0% : chitosan 0,1%

C: mentega 5% : chitosan 0,1%

D: mentega 10% : chitosan 0,1%

Pembuatan edible film dilakukan menurut Mawarwati, Widjanarko, dan 

Susanto (2001) sebagai berikut : 7,5 g protein pollard dilarutkan dalam 35 ml 

etanol 98% dan ditambahkan 100 ml aquadest, ditambahkan 2,5 g CMC dan 

mentega sesuai perlakuan (yakni tanpa penambahan mentega, penambahan 



mentega 5% dan 10% dari berat total), diaduk sampai tercampur, dipanaskan 

sampai suhu 80°C sambil diaduk selama 15 menit, didinginkan sampai suhu 30°C, 

ditambahkan chitosan sesuai dengan perlakuan (0,1%), kemudian dioven pada 

suhu 35°C selama 24 jam. Prosedur pembuatan edible film protein pollard dapat 

dilihat pada Gambar 3.

3.4.3.1. Pengujian Edible Film Protein Pollard

Pengujian karakteristik edible film protein pollard meliputi :

1.  Kelarutan Protein  

      Pengujian Kelarutan Protein ini menggunakan metode Morr, German,   

Kinsella, Regenstein, Van Buren, Kilara, Lewis, and Mangino (1985),         

prosedur pengujian dapat dilihat pada Lampiran 4.

2. Permeabilitas Uap Air

Pengujian permeabilitas uap air ini menggunakan metode Perez-Gago et al

(1999),  prosedur pengujian dapat dilihat pada Lampiran 5.

3. Kadar Air

Pengujian Kadar air ini menggunakan metode Sudarmadji, Haryono, dan

Suhardi (1996), prosedur pengujian dapat dilihat pada Lampiran 6.

4. Kuat Renggang Putus

Prosedur pengujian kuat renggang putus dapat dilihat pada Lampiran 7 

(Anonim, 1995).

5. Persentase Perpanjangan

Prosedur pengujian persentase perpanjangan dapat dilihat pada Lampiran 7 

(Anonim, 1995).



6.   Ketebalan

Pengujian ketebalan ini menggunakan metode Cuq, Gontard, and Gluibert 

(1996), prosedur pengujian dapat dilihat pada Lampiran 8.

3.4.3.2. Penentuan Perlakuan Terbaik

Penentuan edible film terbaik dilakukan dengan cara penentuan perlakuan 

terbaik menggunakan metode indeks efektivitas menurut De Garmo, Sulivan and

Canada (1984) sebagai berikut:

1. Variabel diurutkan menurut ranking peranannya terhadap mutu produk dari 

tertinggi ke terendah.

2. Masing-masing variabel ditentukan bobotnya berdasarkan rata-rata ranking 

yang diperoleh pada no 1, sehingga kepentingan relatifnya dapat 

dikualifikasikan antara 0 sampai 1 (angka 1 untuk yang peranannya tinggi).

3. Dihitung bobot normal dari masing-masing variabel dengan membagi bobot 

tiap variabel dengan bobot total.

4. Dicari nilai efektif (Ne) dari masing-masing perlakuan terhadap variabel yang 

diteliti, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai perlakuan terbaik – Nilai perlakuan terjelek

Ne = 

                  Nilai perlakuan terbaik – Nilai perlakuan terjelek

Untuk variabel dengan nilai rerata semakin baik, maka rerata terendah sebagai 

nilai perlakuan terjelek  dan rerata tertinggi sebagai nilai perlakuan terbaik, 

sebaliknya untuk variabel dengan nilai rerata semakin kecil semakin baik, 

maka rerata terendah menunjukan perlakuan terbaik dan rerata tertinggi 

sebagai nilai perlakuan terjelek.



5. Dihitung nilai hasil masing-masing perlakuan (Nh) yang diperoleh dari 

perkalian anatara bobot normal masing-masing variabel dengan Ne –nya.

6. Nh semua variabel untuk masing-masing perlakuan dijumlahkan.

7. Dipilih perlakuan terbaik yang memiliki jumlah Nh tertinggi.

3.4.4. Pelapisan pada Telur Ayam

Edible film protein pollard yang memiliki karakteristik terbaik 

diaplikasikan untuk melapisi telur ayam dengan cara pencelupan. Dilakukan 

modifikasi pencelupan dengan perbandingan 1:10 sebagai bahan pencelup. 

Pencelupan dilakukan sampai telur tertutup sempurna selama 1 detik, kemudian 

dikeringkan menggunakan kipas angin selama 15 menit sampai kering dan 

dilakukan pembalikan. Telur ayam disimpan pada suhu ruang ±25°C dengan 

kelembaban ±70% selama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 minggu.

3.4.5. Pengujian Sifat Fungsional Telur Ayam 

Pengujian sifat fungsional telur ayam meliputi:

1.   Kestabilan Emulsi

Pengujian stabilias emulsi menggunakan metode Yuwono dan Susanto (1998). 

Prosedur pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.   Daya Buih

Pengujian daya buih dilakukan menggunakan metode Germs (1994). Prosedur 

pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.    Kestabilan Buih

Pengujian stabilitas buih dilakukan menggunakan metode Germs (1994). 

Prosedur pengujianya dapat dilihat pada Lampiran 2.



4.   Viskositas

Pengujian viskositas dilakukan menggunakan metode Yuwono dan Susanto      

(1998). Prosedur pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.4.6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengujian daya buih, kestabilan buih, kestabilan 

emulsi, dan viskositas dianalisis dengan analisis ragam dan dilanjutkan dengan 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1991). 

3.5. Batasan Istilah

Edible film     : suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, 

dibentuk untuk melapisi makanan atau diletakkan diantara 

komponen makanan yang berfungsi sebagai penghalang terhadap 

perpindahan massa (misalnya oksigen, lipid, dan zat terlarut) dan 

atau sebagai pembawa aditif serta untuk meningkatkan 

penanganan suatu makanan

Pollard              : merupakan limbah dari penggilingan gandum menjadi terigu.

Chitosan           : merupakan senyawa yang terdapat di dalam kulit udang.

Daya buih    : merupakan kemampuan dari telur untuk membentuk buih jika               

dikocok dan biasanya dinyatakan dengan persentase terhadap 

volume telur

Kestabilan buih : merupakan ukuran kemampuan struktur buih untuk tidak    

mencair dalam waktu tertentu

Viskositas      : merupakan gesekan dari internal pada suatu aliran cairan atau 

merupakan kecenderungan cairan untuk menahan alirannya



          Gambar 1.  Ekstraksi Pembuatan Chitosan dari Limbah Kepala Udang   
(Srijanto dan Paryanto, 2005)
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Gambar 2. Prosedur Ekstraksi Protein Pollard (Saunders, Connor,  
Edwards, and Kohler, 1975)
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Gambar 3. Pembuatan Edible Film Protein Pollard (Mawarwati, 
Widjanarko, dan Susanto, 2001)

22,5 gram 
protein pollard

Ditambahkan 2,5 gram CMC dan 35 ml
etanol 98% dan 100 ml aquadest

Ditambahkan mentega 
sesuai dengan perlakuan

Diaduk sampai tercampur
dan dipanaskan sampai suhu 80 ºC

selama 15 menit

Didinginkan sampai 
pada suhu 30 ºC dan 

ditambah chitosan 0,1%

Chitosan (5 g) + 
100 ml

asam asetat (1% 
v/v) diambil 2 ml 
(0,1% chitosan)

Dikeringkan dalam oven pada 
suhu 35 ºC selama 24 jam

Edible film protein pollard 



Gambar 4. Tahapan Penelitian
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Edible Film Protein Pollard

4.1.1 Kelarutan Protein

Komposisi edible film dari protein-lipid juga diformulasikan dengan tujuan 

untuk menurunkan kelarutannya (Tien et al., 2000). Penambahan lipid dapat 

meningkatkan hidrofobisitas dari edible film berbahan dasar protein. Rata-rata 

nilai kelarutan edible film dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Kelarutan Protein Edible Film Protein Pollard dengan Rasio        
Mentega : Chitosan yang Berbeda

      
    Perlakuan                    Rasio mentega:       Nilai Kelarutan Protein

         Chitosan (%) (%)

B 0 : 0,1 36,7
C 5 : 0,1 34,8
D                               10 : 0,1    27,2

Tabel 1 menunjukkan pengaruh rasio mentega : chitosan yang berbeda 

terhadap nilai kelarutan edible film protein pollard.  Nilai kelarutan protein 

terendah diperoleh pada formula D (10:0,1) yaitu sebesar 27,2 % dan nilai 

kelarutan protein tertinggi diperoleh pada formula B (0:0,1) yaitu sebesar 36,7 %.

Edible film formula D memiliki nilai kelarutan protein terendah. 

Peningkatan penambahan mentega menyebabkan nilai kelarutan protein semakin 

menurun, karena dengan semakin meningkatnya kandungan asam lemak jenuh 

maka akan semakin  sulit larut dalam air. Lipid merupakan gabungan lemak dan 

minyak yang tergolong kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air 

(Winarno, 2002). Lipid hidrofobik dicampurkan pada fraksi protein yang sangat 

polar, sehingga dapat menurunkan kelarutan protein. Menurut Prodpran et al



(2005) dasar edible film dibentuk oleh kestabilan ikatan silang dari variasi ikatan 

yaitu ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik seperti ikatan disulfida. Ikatan silang 

protein pada bentuk edible film umumnya digunakan untuk menjaga hilangnya 

protein akibat kelarutan tersebut, dengan demikian menurunnya kelarutan protein 

disebabkan karena meningkatnya lipid yang digunakan. 

Semakin tinggi nilai kelarutan protein, edible film yang dihasilkan mudah 

rusak, sehingga perlu dilakukan penambahan plasticizer. Edible film formula B 

memiliki nilai kelarutan protein tertinggi. Peningkatan nilai kelarutan protein 

disebabkan karena meningkatnya penyerapan molekul polimer terhadap air yang 

mengakibatkan membesarnya ruang antara air dengan komponen film (Sothornvit 

and Krochta, 2000).

4.1.2 Water Vapor Permeability (WVP)

Water Vapor Permeability (WVP) adalah kemampuan edible film dalam 

menjaga kandungan air dari produk agar tidak mudah menguap. Penguapan air 

pada produk dapat menyebabkan penyusutan berat yang secara ekonomi dapat 

merugikan produsen dan penurunan kualitas produk yang akan diterima oleh 

konsumen. Rata-rata nilai Water Vapor Permeability (WVP) edible film dapat 

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai WVP Edible Film Protein Pollard dengan Rasio Mentega : Chitosan 
yang Berbeda

      Perlakuan                    Rasio mentega:             Nilai WVP
         Chitosan (%)     (g.mm/m2. jam)

B 0 : 0,1 0,31
C 5 : 0,1 0,24
D                               10 : 0,1    0,26



Tabel 2 menunjukkan pengaruh rasio mentega : chitosan yang berbeda 

terhadap nilai WVP edible film protein pollard. Nilai WVP terendah diperoleh 

pada formula C yaitu sebesar 0,24 g.mm/m2. jam sedangkan nilai WVP tertinggi 

diperoleh pada formula B yaitu sebesar 0,31 g.mm/m2. jam. 

Edible film formula B (tanpa penambahan mentega) memiliki nilai WVP 

tertinggi dibandingkan dengan formula yang lainnya yaitu sebesar                    

0,31 g.mm/m2. jam. Menurut Tanaka, Ishizaki, Suzuki, and Takai (2001) semakin

besar rongga udara yang terdapat pada edible film maka semakin mudah 

terjadinya transfer uap air dan gas sehingga kurang dapat melindungi bahan 

pangan yang dikemas, karena itu dibutuhkan tambahan plasticizer agar dapat 

memperbaiki stuktur pori-pori jaringan. Kemampuan dalam menghalangi 

terjadinya penguapan air dapat ditingkatkan dengan penambahan komponen lipid 

seperti asam lemak atau malam. Menurut Sothornfit and Krochta (2000) tingginya 

nilai WVP konsisten dengan besarnya pori-pori pada mikrostruktur.

Nilai WVP terendah diperoleh pada formula C dengan rasio mentega dan 

chitosan sebesar 5 : 0,1 % yaitu sebesar 0,24 g.mm/m2. jam. Pada perlakuan ini 

penambahan mentega sebesar 5% dapat menurunkan nilai permeabilitas uap air.  

Penambahan lipid kedalam gugus hidrofilik protein dalam edible film yaitu 

dengan membentuk kestabilan emulsi lipid atau melaminasi edible film dengan 

lipid ternyata mampu meningkatkan kemampuan dalam menghalangi terjadinya 

penguapan (Kester and Fennema, 1989).

Nilai WVP pada formula D yaitu dengan perlakuan penambahan mentega: 

chitosan (10 : 0,1 %) sebesar 0,26 g.mm/m2. jam. Edible film pada formula ini 

tidak mampu menahan uap air dan gas sehingga nilai WVP nya meningkat apabila 



dibandingkan dengan edible film pada formula C. Peningkatan nilai WVP pada 

formula D disebabkan karena penambahan mentega yang berlebihan sehingga 

dihasilkan edible film yang terlihat berminyak dan rapuh. Penambahan minyak 

lebih dari 10% tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan sifat barrier 

edible film. Tipisnya edible film dan juga besarnya porositas yang dihasilkan 

menyebabkan edible film tidak mampu menahan uap air dan gas sehingga nilai 

WVP nya lebih tinggi dari formula C.

4.1.3 Kadar Air

Kadar air merupakan parameter penting untuk menentukan efek 

plasticizing air pada  edible film. Rata-rata nilai kadar air edible film dengan 

mengguakan rasio mentega dan chitosan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Kadar Air Edible Film Protein Pollard dengan Rasio                  
Mentega : Chitosan yang Berbeda

      Perlakuan                    Rasio mentega:           Nilai Kadar Air
         Chitosan (%)                (%)

B 0 : 0,1 18,50
C 5 : 0,1 10,58
D                               10 : 0,1    14,79

Tabel 3 menunjukkan pengaruh rasio mentega dan chitosan yang berbeda 

terhadap kadar air edible film. Nilai kadar air terendah diperoleh pada formula C 

yaitu sebesar 10,58 %, sedangkan kadar air tertinggi diperoleh pada formula B 

yaitu sebesar 18,50 %. 

Edible film pada formula B memiliki nilai kadar air tertinggi yaitu sebesar 

18,50 %. Edible film protein pollard formula B memiliki nilai WVP yang tinggi 

sehingga menyebabkan tingginya nilai kadar air. Pada formula B tidak dilakukan 

penambahan mentega, sehingga fraksi chitosan dalam edible film semakin banyak. 



Tingginya nilai kadar air pada formula B disebabkan karena chitosan bersifat larut 

terhadap air, sehingga menyebabkan molekul air banyak yang terjebak dalam 

edible film. Peningkatan nilai kadar air juga disebabkan karena peningkatan nilai 

WVP. Menurut Anker et al., (2000), peningkatan nilai WVP pada edible film

menyebabkan meningkatnya nilai kadar air pada edible film.

Edible film pada formula C yaitu dengan rasio mentega dan chitosan         

5 : 0,1 % memiliki nilai kadar air yang paling rendah bila dibandingkan dengan 

yang lainya. Pada edible film formula C terjadi interaksi yang baik antara mentega 

dengan chitosan sehingga dapat menurunkan nilai kadar air dalam edible film. 

Penambahan lipid pada edible film dapat memperbaiki jaringan pori menjadi lebih 

kecil sehingga dapat menurunkan kadar air. Menurut Banerjee and Chen (1995), 

penambahan lipid pada larutan edible film yang berasal dari edible film hidrofobik 

menyebabkan edible film memiliki kandungan air yang lebih rendah bila 

dibandingkan dengan edible film yang berasal dari protein saja.

Edible film pada formula D memiliki nilai kadar air yang lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan edible film formula C. Tingginya kadar air edible 

film pada formula ini disebabkan karena penambahan mentega yang berlebihan 

menyebabkan interaksi antara mentega dengan chitosan semakin melemah 

akibatnya edible film yang dihasilkan terlihat berminyak, rapuh, dan 

meningkatkan nilai WVP. Tingginya nilai WVP ini disebabkan karena edible film

yang dihasilkan mempunyai pori-pori besar dan tidak dapat menahan uap air dan 

gas sehingga menyebabkan kandungan air meningkat.      

                                                     



4.1.4 Ketebalan 

Rata-rata nilai ketebalan edible film protein pollard dengan rasio            

mentega : chitosan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Ketebalan Edible Film Protein Pollard dengan Rasio                   
Mentega : Chitosan yang Berbeda

      Perlakuan                    Rasio mentega:           Nilai Ketebalan 
         Chitosan (%)               (mm)

B 0 : 0,1 0,037
C 5 : 0,1 0,043
D                               10 : 0,1    0,022

Ketebalan merupakan sifat fisik edible film  yang besarnya dipengaruhi  

oleh hidrokoloid pembentuk edible film dan ukuran plat kaca pencetak ketebalan 

edible film yang dipengaruhi oleh laju uap air, gas dan senyawa volatil lainnya.

Tabel 4 menunjukkan rata-rata nilai ketebalan edible film dengan rasio 

mentega dan chitosan yang berbeda. Edible film pada formula C memiliki rata-

rata nilai ketebalan tertinggi yaitu sebesar 0,043 mm dan edible film formula D 

memiliki rata-rata nilai ketebalan terendah yaitu sebesar 0,022 mm. Tingginya 

rata-rata nilai ketebalan edible film pada formula C dengan rasio mentega dan 

chitosan 5:0,1% disebabkan karena penambahan plasticizer menyebabkan total 

padatan yang tinggi sehingga menyebabkan ketebalannya tinggi. Semakin banyak 

jumlah penambahan plasticizer maka ketebalan akan makin bertambah. Pada 

penelitian edible film dari pati dengan plasticizer sorbitol, ketebalan film akan 

semakin tinggi diakibatkan semakin banyaknya konsentrasi pati atau sobitol yang 

ditambahakan (Marseno, 2000). Menurut Mc. Hugh and Krochta  (1994), sebagai 

kemasan semakin tebal edible film maka kemampuan penahannya akan semakin 



besar/semakin sulit di lewati uap air, sehingga umur simpan produk semakin 

panjang.

Edible film formula B memiliki nilai ketebalan lebih rendah dari formula 

C karena tidak ditambahkan mentega sehingga tidak mendapat tambahan bahan 

kering. Akibatnya edible film yang dihasilkan lebih tipis dari formula C. Edible 

film pada formula D dengan rasio mentega dan chitosan 10:0,1% memiliki nilai 

ketebalan terendah hal ini disebabkan karena formula D memiliki konsisten yang 

lebih encer jika dibandingkan dengan formula B dan C. Konsistensi yang encer 

akan mempengaruhi edible film yang dihasilkan karena pada saat pengeringan air 

yang menguap lebih banyak sehingga edible film yang dihasilkan lebih tipis. 

Menurut Mc. Hugh and Krochta  (1994), viskositas edible film merupakan kontrol                

yang mempengaruhi ketebalan film selain plat pencetaknya. Pada saat 

pengeringan suspensi viskositas yang tinggi cenderung menguapkan air lebih 

sedikit dari pada air yang terikat pada polimer pembentuk film. Bertambahnya 

viskositas akan berpengaruh terhadap peningkatan ketebalan edible film sehingga 

kadar air menurun.

4.1.5 Kuat Renggang Putus

Rata-rata nilai kuat renggang putus edible film protein pollard dengan rasio            

mentega : chitosan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Kuat Renggang Putus Edible Film Protein Pollard dengan Rasio                  
Mentega : Chitosan yang Berbeda

      Perlakuan                    Rasio mentega:     Nilai Kuat Renggang Putus
         Chitosan (%)           (Mpa)

B 0 : 0,1          0,22
C 5 : 0,1          0,18
D                               10 : 0,1             0,20



Tabel 5 menunjukkan rata-rata nilai kuat renggang putus edible film

dengan rasio mentega dan chitosan yang berbeda. Edible film pada formula B 

memiliki rata-rata nilai kuat renggang putus tertinggi yaitu sebesar 0,22 Mpa dan 

edible film formula C memiliki rata-rata nilai kuat renggang putus yaitu sebesar 

0,18 Mpa. Tingginya rata-rata nilai kuat renggang putus edible film protein pollard 

pada formula B dengan rasio mentega dan chitosan 0:0,1% disebabkan karena 

pada formula ini tidak ditambahkan mentega, sehingga edible film yang dihasilkan 

memiliki karakter fisik yang kurang fleksibel dan mudah patah. Edible film

protein pollard formula C dengan kandungan chitosan 0,1% dan penambahan 

mentega 5% memiliki daya putus terendah sebesar 0,18 Mpa. Kemampuan suatu 

bahan memulur akan mempengaruhi daya putusnya. Semakin mampu memulur 

maka edible film tidak mudah putus ketika ditarik. Rendahnya daya putus pada 

edible film formula C disebabkan karena emulsi yang ditambahkan dengan 

mentega dapat membentuk jaringan secara sempurna dengan jaringan protein pada 

edible film sehingga edible film tidak mudah putus. Menurut Debeaufort, Martin 

and Voilley (1993), penurunan kuat renggang putus pada edible film merupakan 

hasil yang diharapkan.

Edible film protein pollard formula D memiliki daya putus sebesar        

0,20 Mpa. Meningkatnya nilai daya putus ini disebabkan karena pada formula D 

konsentrasi lipid yang ditambahkan terlalu banyak sehingga interaksi antara gugus 

hidrofobik dan protein tidak terjadi secara optimum akibatnya edible film yang 

dihasilkan kurang elastis dan mudah patah. Penambahan lipid yang lebih banyak 

akan menghasilkan jaringan lipid dan protein yang kurang kuat pada edible film,



sehingga tidak terdispersi pada dua fase dan perlu ditambahakan pengemulsi 

(Prodpan et al., 2005). 

4.1.6 Persentase Perpanjangan (Percent Elongation)

Rata-rata nilai persentase perpanjangan (percent elongation) edible film

protein pollard dengan menggunaan rasio mentega dan chitosan yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Persentase Perpanjangan Edible Film Protein Pollard             
dengan Rasio Mentega : Chitosan yang Berbeda

      Perlakuan                    Rasio mentega:       Persentase Perpanjangan 
         Chitosan (%)             (%)

B 0 : 0,1            6,0
C 5 : 0,1          24,0
D                               10 : 0,1             10,3

Tabel 6 menunjukkan rata-rata nilai persentase perpanjangan edible film

protein pollard  dengan rasio mentega dan chitosan yang berbeda. Edible film pada 

formula C dengan rasio mentega dan chitosan 5:0,1% memiliki rata-rata nilai 

persentase perpanjangan tertinggi yaitu sebesar 24,0 % dan edible film formula B 

dengan rasio mentega dan chitosan 0:0,1% memiliki rata-rata nilai persentase 

perpanjangan terendah yaitu sebesar 6,0%.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rendahnya nilai persentase perpanjangan edible film protein pollard pada 

formula B disebabkan karena edible film formula B memiliki karakteristik fisik 

yang kurang fleksibel dan mudah patah sehingga perlu penambahan mentega 

sebagai plasticizer. Tingginya nilai persentase perpanjangan edible film protein 

pollard pada formula C disebabkan karena penambahan mentega 5% sebagai

plasticizer mampu mengurangi kerapuhan pada edible film sehingga lebih elastis. 

Menurut Mawarwati (2001), penambahan  plasticizer berupa gliserol mampu 



mengurangi kerapuhan pada edible film gluten yang dihasilkan, sehingga memiliki 

nilai perpanjangan yang tinggi.

Penambahan mentega yang terlalu tinggi dapat menurunkan nilai 

persentase perpanjangan seperti pada edible film yang dihasilkan pada formula D, 

hal ini disebabkan oleh asam lemak yang terkandung pada mentega yakni asam 

lemak jenuh dimana asam lemak tersebut dapat mempengaruhi jaringan 

pengikatan pada polimer protein edible film. Struktur edible film dari protein 

berupa polimer dari protein–protein yang saling berinteraksi dengan gaya kohesi 

yang kuat. Akibat penambahan lipid yang terlalu banyak polimer ini berubah, 

yaitu tidak hanya ikatan antar protein tapi juga terdapat bagian yang berikatan 

dengan rantai lemak yang bersifat hidrofob sehingga menyebabkan gaya kohesif 

edible film menjadi lemah dan rapuh (Damodaran and Paraf, 1997), dengan sifat 

ini apabila diberikan gaya tarik maka daya kemulurannya sangat rendah sehingga 

nilai persentase perpanjangan semakin rendah.

4.2 Pemilihan Perlakuan Terbaik

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 10 tentang data perhitungan 

perlakuan terbaik, didapatkan bahwa edible film formula C yang menggunakan 

rasio mentega 5 % dan chitosan 0,1 % adalah perlakuan terbaik diantara perlakuan 

yang lainnya. Edible film pada formula tersebut memiliki karkteristik fisik dan 

kimia yang baik. Edible film formula C didapatkan nilai hasil (Nh) rata-rata 

tertinggi terdapat pada kadar air, WVP, kelarutan protein, ketebalan, kuat 

renggangan putus dan persentase perpanjangan. Edible film dengan rasio mentega 

5% dan chitosan 0,1% memiliki nilai kelarutan protein 34,8 %, WVP 0,24 %, 

kadar air 10,58 %, ketebalan 0,043 %, kuat renggang putus 0,18 %, dan persentase 



perpanjangan 24,0 % merupakan perlakuan terbaik yang dapat diaplikasikan 

untuk pelapisan telur ayam.

4.3 Kualitas Fungsional Telur Ayam

4.3.1 Pengaruh Perlakuan  Terhadap Daya Buih Putih Telur

Daya buih merupakan ukuran kemampuan putih telur untuk membentuk 

buih jika dikocok dan biasanya dinyatakan dengan persentase terhadap volume 

putih telur (Stadelman and Cotterill, 1994). Nilai rata-rata daya buih dari masing-

masing perlakuan penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rata-rata Daya Buih Putih Telur dan Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 
(UJBD) pada Masing-masing Perlakuan Penyimpanan yang Berbeda.

        Perlakuan Rata-rata nilai  Daya buih (%)

  P1                                    359,6273a

              P2                                    363,9640a

              P3                                   390,7367a

              P4                                    398,4683b

              P5                                    431,5928c

              P6                                    485,2331c

Keterangan : Superkrip yang berbeda (a,b,c) menunjukkan perbedaaan yang 
sangat nyata (P<0,01)

Hasil analisis pada Lampiran 11 dengan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) menunjukkan bahwa perlakuan penyimpanan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya buih putih telur. Tabel 7 

menunjukkan bahwa P1 memiliki nilai daya buih yang paling rendah yaitu sebesar 

359,6273% bila dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya dan P6 memiliki 

nilai daya buih yang paling tinggi yaitu sebesar  485,2331%. Selama 

penyimpanan P1 sampai P3 tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap 

peningkatan daya buih. Perbedaan yang nyata terdapat pada perlakukan P4



Peningkatan daya buih selama penyimpanan tidak begitu besar karena pada 

perlakuan ini telur dilapisi dengan edible film formula C.

Peningkatan daya buih disebabkan karena semakin lama telur disimpan 

putih telur yang dihasilkan semakin encer. Selama penyimpanan, putih telur 

mengalami perubahan - perubahan yaitu keluarnya gas CO2 dan gas-gas lain (NH3, 

N2, kadang-kadang H2 S), perubahan pH, keluarnya air, dan perubahan stuktur gel 

serta pecahnya membran viteline. Keluarnya gas-gas tersebut berlangsung terus-

menerus melalui kerabang telur sejak telur keluar dari tubuh induknya. Hal ini 

mengakibatkan pengenceran dan kenaikan pH putih telur (Romanoff and 

Romanoff, 1963).

Pelapisan telur menggunakan edible film dengan rasio mentega dan 

chitosan (5:0,1%) dapat mempertahankan kekentalan putih telur dibandingkan 

dengan telur tanpa edible film. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan daya buih 

telur yang tidak terlalu besar sampai penyimpanan selama 6 minggu.

Penambahan mentega 5% dan chitosan 0,1% menyebabkan edible film

formula C memiliki karakteristik fisik dan kimia yang bagus dibandingkan dengan 

edible film pada formula yang lainnya. Edible film pada formula C secara fisik 

memiliki ketebalan yang paling tinggi diantara yang lainnya sehingga mampu 

menahan uap air dan gas dari telur sehingga dapat mempertahankan kekentalan 

putih telur selama penyimpanan. Menurut Mc. Hugh and Krochta  (1994), sebagai 

kemasan semakin tebal edible film maka kemampuan penahannya akan semakin 

baik atau semakin sulit dilewati uap air, sehingga umur simpan dari produk akan 

semakin panjang. Edible film pada formula C juga memiliki nilai WVP yang 

rendah diantara perlakuan lainnya. Rendahnya edible film pada formula C mampu 



menghambat transmisi uap air dan gas dari dalam telur sehingga mampu 

menghambat peningkatan daya buih putih telur selama penyimpanan.

Penambahan mentega pada edible film formula C juga dapat menurunkan 

nilai WVP sehingga memperkecil porositas. Rendahnya nilai WVP mampu 

menghambat penguapan air dan gas dari telur sehingga kekentalan putih telur 

dapat dipertahankan. Pelapisan telur dengan edible film dapat menutupi pori-pori 

pada kerabang telur sehingga dapat menghalangi penguapan air dan gas, dan 

kekentalan putih telur lebih dapat dipertahankan dari pada telur yang tidak 

diawetkan dengan menggunakan edible film. Dalam penelitian Isnawati (2008) 

dinyatakan bahwa pelapisan telur menggunakan edible film protein pollard  

dengan perbandingan rasio mentega dan chitosan (5:0,1%) pada masa simpan hari 

ke 35 memiliki nilai rongga udara paling rendah yaitu sebesar 0,73 cm. Hal ini 

membuktikan bahwa pelapisan telur dengan menggunakan edible film formula C 

mampu menghambat penguapan gas-gas yang berada didalam telur.

Romanoff dan Romanoff (1963) menyatakan bahwa bahan pengawet 

menutup pori-pori kerabang telur sehingga putih telur masih agak kental karena 

sedikit terjadi penguapan air dan CO2, putih telur berikatan dengan bahan 

pengawet yang akan memperlambat terbukanya rantai protein telur. Rantai protein 

lebih mudah terbuka pada putih telur yang encer dibandingkan dengan yang 

kental, oleh karena itu daya buihnya lebih tinggi. Menurut Lee, No, and Jeong 

(1996) lapisan chitosan memberikan perlindungan terhadap perpindahan 

karbondioksida dan kadar air melalui cangkang telur, sehingga meminimalisasi 

weight loss dan memperpanjang daya tahan telur. 



Menguapnya CO2 melalui pori-pori kerabang telur menyebabkan sistem 

buffer dalam putih telur terganggu dan akibatnya pH putih telur menjadi naik. 

Tingginya pH putih telur menyebabkan lebih cepat rusaknya serabut ovomucin 

yang membentuk jala, sehingga ovomucin lebih cepat mengurai akibatnya bagian 

yang cair dari ovomucin akan keluar dari ikatan dan putih telur menjadi encer. 

Dengan terurainya ovomucin tersebut, maka thick white jumlahnya akan menurun, 

sehingga jumlah thin white semakin banyak (Idris dan Thohari, 1993).

4.3.2 Pengaruh Perlakuan  Terhadap Kestabilan Buih Putih Telur

Kestabilan buih merupakan ukuran kemampuan struktur buih untuk tidak 

mencair dalam waktu tertentu. Kestabilan buih merupakan faktor penting karena 

apabila dibuat adonan kue akan mempengaruhi kekokohan struktur kue yang 

dihasilkan. Nilai rerata kestabilan buih putih telur selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-Rata Kestabilan Buih Putih Telur dan Hasil Uji Jarak Berganda 
Duncan pada Masing-Masing Perlakuan Penyimpanan yang Berbeda.

Perlakuan Rata-rata nilai Kestabilan buih (%)

  P1 61,0459c    
              P2                                    58,6931b

              P3                                   58,5584b

              P4                                    57,4524b

              P5                                    55,7367bc

              P6                                    54,1571c

Hasil analisis pada Lampiran 12 dengan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) menunjukkan bahwa perlakuan penyimpanan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kestabilan buih putih telur. Tabel 8 

menunjukkan bahwa semakin lama telur disimpan maka kestabilan buih telur 

semakin berkurang, kestabilan buih tertinggi dihasilkan pada perlakuan P1 yaitu 



sebesar 61,5433% sedangkan kestabilan buih terendah diperoleh pada 

penyimpanan P6 yaitu sebesar 51,7900 %.  

Penyimpanan telur yang semakin lama akan menyebabkan putih telur 

menjadi encer, menghasilkan buih yang lebih baik tetapi menghasilkan kestabilan 

buih yang rendah. Hal tersebut disebabkan karena selama penyimpanan putih telur 

mengalami perubahan-perubahan yaitu keluarnya CO2 dan gas-gas lain yang 

berada didalam telur. 

Perlakuan pelapisan dengan edible film formula C yaitu dengan 

menggunakan rasio mentega dan chitosan (5:0,1%) memberikan perlakuan yang 

paling baik terhadap kestabilan buih putih telur selama penyimpanan karena dapat 

mempertahankan kekentalan putih telur. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 

menunjukkan penurunan kestabilan buih selama penyimpanan sampai 6 minggu  

tidak terlalu besar. Menurut Butler, Vergano, Testin, Bunn., and Wilies (1996) 

dan Nadarajah and Priyawiwatkul (2006), chitosan dapat meningkatkan ketahanan 

edible film atau edible coating. Penggunaan chitosan dapat menjaga transfer 

kelembapan dan transfer gas dari albumen ke selaput telur juga memperpanjang 

masa simpan dari telur.

Penambahan mentega dan chitosan pada edible film formula C yang tepat 

sebagai plasticizer menghasilkan edible film yang berkualitas baik, karena mampu 

membentuk struktur jaringan edible film yang berpori kecil sehingga memiliki 

nilai WVP  yang rendah. Pori yang kecil dapat menghambat penguapan gas dan 

air pada telur. Nilai persentase perpanjangan yang tinggi mengindikasikan edible 

film yang dihasilkan tidak mudah putus dan mampu memanjang dengan baik 

Kemampuan peregangan ini menandakan edible film yang dihasilkan elastis 



sehingga mampu melindungi telur dengan baik. Kandungan air yang ada di dalam 

edible film sangat rendah hal ini sebagai akibat dari WVP yang rendah.  

Karakteristik edible film yang baik pada formula C mampu 

mempertahankan kestabilan buih putih telur selama masa penyimpanan.  

Pelapisan dengan edible film dapat mempertahankan kekentalan putih telur karena 

sedikitnya penguapan CO2 dan gas-gas lain yang ada di dalam telur. Idris dan 

Thohari (1993) menyatakan bahwa menguapnya CO2 melalui pori-pori kerabang 

telur menyebabkan sistem buffer dalam putih telur terganggu dan akibatnya pH 

putih telur menjadi naik. Tingginya pH putih telur menyebabkan lebih cepat 

rusaknya serabut ovomucin yang membentuk jala, sehingga ovomucin lebih cepat 

mengurai akibatnya bagian yang cair dari ovomucin akan keluar dari ikatan dan 

putih telur menjadi encer. Ovomucin adalah protein yang bersifat menstabilkan 

buih, jika ovomucin terdapat dalam jumlah yang cukup banyak maka buih yang 

terbentuk bersifat stabil dan tahan terhadap koalgulasi (Sirait, 1986). Dalam 

penelitian Isnawati (2008) didapatkan hasil bahwa perlakuan pelapisan telur 

dengan menggunakan edible film dengan perbandingan rasio mentega dan 

chitosan (0:0,1%) memberikan perlakuan yang paling baik terhadap nilai indek 

putih telur sebesar 0,039 pada hari ke 35. Hal terebut menunjukkan bahwa 

pelapisan telur dengan menggunakan edible film formula C mampu menghambat 

pengenceran putih telur, sehingga penguraian ovomucin didalam putih telur masih 

dapat dihambat.

4.3.3 Pengaruh Perlakuan  Terhadap Kestabilan Emulsi Telur

Hasil analisis pada Lampiran 13 menunjukkan bahwa lama penyimpanan  

tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kestabilan emulsi telur. 



Rata-rata nilai kestabilan emulsi telur dengan menggunakan rasio mentega dan 

chitosan (5:0,1%) dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rata-rata Kestabilan Emulsi Telur pada Masing-masing Perlakuan 
Penyimpanan yang Berbeda.

Perlakuan Rata-rata nilai Kestabilan Emulsi (%)

  P1                                    98,0673                    
              P2                                    97,3876
              P3                                               96,9894
              P4                                    95,9787
              P5                                    94,1670
              P6                                    93,0787

Tabel 9 menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan kestabilan 

emulsi telur mengalami penurunan. Pelapisan telur dengan menggunakan edible 

film dapat membantu mempertahankan kestabilan emulsi telur selama 

penyimpanan hal ini ditunjukkan dengan nilai kestabilan emulsi selama 

penyimpanan penurunannya tidak terlalu besar. Edible film formula C memiliki 

karakteristik fisik dan kimia yang baik. Edible film pada formula C secara fisik 

memiliki ketebalan yang paling tinggi diantara yang lainnya sehingga mampu 

menahan uap air dan gas dari telur sehingga dapat mempertahankan kekentalan 

telur selama penyimpanan. Menurut Mc.Hugh and Krochta (1994), sebagai 

kemasan semakin tebal edible film maka kemampuan penahannya akan semakin 

besar atau semakin sulit dilewati uap air, sehingga umur simpan dari produk akan 

semakin panjang.

Kuning telur dilibatkan dalam emulsi karena mengandung lechitin yang 

merupakan emulsifier alami (Gaman and Sherrington, 1992). Emulsi adalah suatu 

dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan lain dimana molekul-molekul 

kedua cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling antagonistik. Pada suatu 



emulsi terdapat tiga bagian utama, yaitu bagian yang terdispersi yang terdiri dari 

butir-butir lemak. Bagian kedua disebut media pendispersi yang juga dikenal 

sebagai continous phase yang terdiri dari air. Bagian ketiga adalah emulsifier yang 

berfungsi menjaga agar minyak tetap tersuspensi didalam air (Winarno,2002).                                                                               

Ketidakstabilan emulsi ditunjukkan dengan terpisahnya krim dan adanya 

fase pemisahan atau fase separasi. Saat partikel mengambang dengan bebas dalam 

suatu cairan, maka berlaku hukum sedimentasi, yaitu jika fase terdispersi 

mempunyai berat jenis yang lebih rendah dari fase kontinyu maka partikel  

terdispersi akan bergerak keatas sehingga akan terjadi pemisahan krim. Semakin 

besar perbedaan berat jenis antara dua fase tersebut maka pemisahan atau separasi 

akan semakin cepat (Winarno, 2002).

Faktor penting yang dapat mempengaruhi kestabilan emulsi adalah agen  

emulsi yang digunakan dan bentuk molekul yang dapat terikat  baik oleh minyak 

atau air. Agen emulsi berperan untuk mengurangi tegangan permukaan dan 

menstabilkan emulsi. Bentuk molekul emulsifier yang nonpolar larut dalam 

lapisan luar butir-butir lemak, sedangkan bagian yang polar menghadap ke pelarut 

(air). Polar dalam hal ini merupakan molekul emulsifier yang lebih terikat pada 

air, sehingga dapat lebih  membantu terjadinya emulsi minyak dalam air. 

Nonpolar merupakan melekul emulsifier yang lebih terikat dalam minyak, 

sehingga membantu terjadinya emulsi air dalam minyak (Winarno, 2002).

4.3.4 Pengaruh Perlakuan  Terhadap Viskositas Telur

Hasil analisis ragam pada Lampiran 14 menunjukkan bahwa perlakuan 

penyimpanan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 



viskositas telur. Rata-rata viskositas telur selama penyimpanan dapat dilihat pada 

Tabel 10.

Tabel 10. Rata-rata Viskositas Telur pada Masing-masing Perlakuan Penyimpanan 
yang Berbeda.

         Perlakuan                   Viskositas (cp)

  P1                                    1,5557
              P2                                    1,5281
              P3                                   1,4829
              P4                                    1,4704               
              P5                                    1,4555
              P6                                    1,4307

Tabel 10 menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan viskositas telur 

semakin menurun. Penurunan viskositas disebabkan karena semakin lama telur 

disimpan terjadi penguapan CO2 dan keluarnya gas CO2 dan gas-gas lain (NH3, 

N2, kadang-kadang H2 S), perubahan pH, keluarnya air, dan perubahan stuktur gel 

serta pecahnya membran viteline. Keluarnya gas-gas tersebut berlangsung terus-

menerus melalui kerabang telur sejak  telur keluar dari tubuh induknya. Hal ini 

mengakibatkan pengenceran dan kenaikkan pH putih telur, sehingga viskositas 

telur semakin menurun.

Pada P1 memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa emulsifier dalam sistem emulsi masih 

bekerja dengan baik. Selain itu masih mempunyai proteksi yang kuat terhadap 

penguapan CO2. Kuning telur masih belum mengalami perembesan dari putih 

telur sehingga kadar air kuning telur masih rendah. Telur pada perlakuan P6 

memiliki nilai viskositas yang paling rendah bila dibandingkan dengan yang  

lainya sehingga sistem emulsi yang dihasilkan kurang stabil.  



Peningkatan viskositas juga dipengaruhi oleh kadar air kuning telur. Telur 

yang lama disimpan akan mengalami peningkatan kadar air dalam kuning 

telurnya. Paul and Palmer (1972) menyatakan bahwa viskositas suatu emulsi akan 

menurun dengan semakin banyaknya jumlah fase cair dalam emulsi. 

Pelapisan telur dengan menggunakan edible film formula C dapat 

mempertahankan penurunan viskositas telur selama penyimpanan. Penambahan 

mentega dan chitosan yang tepat memberikan hasil yang baik pada edible film 

formula C. Edible film formula C secara fisik memiliki nilai ketebalan yang tinggi 

sehingga mampu menahan uap air dan gas dari telur sehingga mempertahankan 

viskositas telur. Menurut Mc. Hugh and Krochta  (1994), sebagai kemasan 

semakin tebal edible film maka kemampuan penahannya akan semakin besar atau 

semakin sulit dilewati uap air, sehingga umur simpan produk akan semakin 

panjang. Penambahan mentega sebesar 5% pada formula C mampu menurunkan 

nilai WVP, juga memperbaiki karakteristik yang lain diantaranya kemampuan 

memanjang yang tinggi dan daya putus yang rendah. Menurut Damodaran dan 

Paraf (1997), pembuaatan edible film perlu ditambahkan plasticizer kedalam 

larutan pembentuk edible film untuk menurunkan ikatan intermolekuler edible film

sehingga edible film yang dihasilkan tidak mudah patah.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan mentega 5% dan chitosan 0,1 % pada edible film protein 

pollard memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya 

buih dan kestabilan buih putih telur dan tidak memperikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap kestabilan emulsi dan viskositas telur. 

2. Penggunaan mentega 5% dan chitosan 0,1 % pada edible film protein 

pollard merupakan perlakukan terbaik karena memberikan kualitas yang 

baik dalam pembentukan edible film ditinjau dari kelarutan protein, kadar 

air, water vapor permeability (WVP), ketebalan, kuat renggang putus dan 

persentase perpanjangan.

3. Penggunaan mentega 5% dan chitosan 0,1% pada edible film protein 

pollard membantu memperpanjang masa simpan telur selama 6 minggu 

ditinjau dari sifat fungsional telur (daya buih, kestabilan buih, kestabilan 

emulsi, dan viskositas).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diperoleh saran sebagai berikut :

1. Perlu diterapkan perlakuan terbaik, yaitu penggunaan mentega 5% dan 

chitosan 0,1% pada edible film protein pollard.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh 

pelapisan telur dengan menggunakan edible film protein pollard terhadap 

kualitas kimia dan mikrobiologis telur.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1995. Standart Method of Water Vapor Permeability Transmission of 
Materials. Annual Book of ASTM Standar. Vol. 1: 406. American 
Society for Testing and Material. Philadelpia.

Anonim, 2001. What Is Chitosan and its Application. http://www.dalwoo.com. 
Tanggal akses 27 Agustus 2007.

Anonim, 2002. Tepung Telur. http://iptek.apji.or.id. Diakses 11 November 2007.

Anker, M., S. Mats, and H. Anne-Marie. 2000. Relationship Between The 
Microstructure and The Mechanical and Barrier Properties of Whey 
Protein Films. J. Agric. Food Chem. Vol 48:3806 – 3816.

Arvanitoyannis, I.S. 2002. Formation and Properties of Collagen and Gelatin 
Films and Coatings. In Gennadios A. 2002. Protein-Based Films and 
Coatings. CRC press. Washington, DC.

Banerjee, R., and H. Chen, 1995. Functional Properties of Edible Films Using 
Whey Protein Concentrat. J. Dairy Sci. Vol. 78: 1673 – 1683.

Bauer, C.D., G.L. Neuser, H.A. Pinkalla. 1968. Control of Mass Transfer in Food 
With Edible Coating and Film Us Patent: 3.406.081.

Bennion, M. 1980. The Science of  Food. John Willey and Sons. Inc. Singapore.

Bourne, M.C. 1982. Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement. 
Academic Press. New York.

Boga, Y. 2002. Terampil Membuat Aneka Kue dan Pastry. PT Gramedia Pustaka 
Utama. Jakarta.

Buckmann, A.J.P., T. Nabuurs, and G.C. Overbeek. 2002. Self Crosslinking 
Polymeric Dispersants Used in Emulsion Polymerization. Netherland.

Butler, B.I., P.L. Vergano, R.F. Testin, J.M, Bunn., and J.L Wilies. 1996. 
Mechanical and Barrier Properties of  Edible Chitosan Films as Affected
by Composition and Storage. J. Food Sci. 61:953 – 961.

Cuq, B., N. Gontard, and S. Gluibert. 1996. Functional Properties of Myofibrilar 
Protein Biopackaging by Film Thickness. J. Food Sci. 61 (3): 580-584.

Damodaran, S. and A. Paraf. 1997. Food Protein and Their Appplication. Marcel 
Dekker Inc. New York. 

http://iptek.apji.or.id/


Danhowe, G. dan O. Fennema. 1994. Edible Film and Coating; Characteristic, 
Formation, Definition, and Testing Methods. In Krochta, J.M.,           
E.A. Baldwin, and M.O. Nisperos-Carriedo. 1994. Edible Coating and 
Film to Improve Food Quality. Technomic Publiic. Co. Inc. Lancester.

Debeaufort, F., M.O. Martin-Polo and A. Voilley. 1993. Polarity, Homogenity 
and Strucrure Affect Water Vapour Permeability of Model Edible Film. 
J. Food Sci. Vol. 58:429 – 434. In Perez Gago, M.B. and J.M. Krochta. 
1999. Water Vapour Permeability of Whey Protein Emultion Film as 
Affected by PH. J. Food Sci. Vol. 64: 695 – 698.

De Bussy, J.H. 1975. Material and Technology. Volume 8. Logman Groups. Ltd. 
London.

De Garmo, E.P., W.G. Sullivan, and J.R. Canada. 1984. Engineering Economy. 
Sevent Edition. Macmillan Publishing Company. New York.

Ekthamasut, K. and A. Akesowan, 2000. Effect of Vegetables Oils on Physical 
Charactistics of Edible Konjac Films. Faculty of Science, The University 
of The Thai Chamber of Commerce. Bangkok, Thailand.

Fairley, P., J.B. German, and J.M. Krochta. 1994. Phase Behavior and Mechanical 
Properties of Triphalmitin Bufferfat  Mixtures. J. Food Sci. Vol. 59: 321-
337.

Friberg, S. E and K. Larsson. 1997. Food Emulsions. 3rd Edition. Marcel Dekker 
Inc. New York. 

Gaman, P.M. and K.B. Sherrington. 1992. Ilmu Pangan. Diterjemahkan oleh M. 
Gardjito, Nambi S., Murdiati dan Sujono. Gadjah Mada University 
Press. Yogyakarta.

Gennadios, A., A.H. Brandenburg, C.L. Weller, and R.F. Testin. 1993. Effect of 
pH on Properties of Wheat Gluten and Soy Protein Isolate Films.       
J.Agri Food Chemistry, Vol. 41: 1835-1839.

Germs, A.C. 1994. Improvement of Solubility Foaming Properties of Egg Yolk 
Protein and Its Separation From Yolk Lipid by Liquid-Liquid Extraction 
Egg Uses and Processing Technologies. Edities by J.S. Sim and S. Nakai. 
CAB International. Wallingford.

Girton, A.R., J.H. Macneil and R.C. Anantheswaran. 1999. Effect of Initial 
Product Temperature and Initial pH on Foaming Time During Vacum 
Evaporation of Liquid Whole Eggs. Journal of Poultry Science. Vol 78. 
Pennsylvania.



Guilbert, S. 1986. Technology and Application of Edible Protective Films. In            
Mc. Hugh, T.H., and Krochta, J.M. 1994. Sorbitol vs Gliserol-
Plasticized Whey Protein Edible films: Integrated Oxygen Permeability 
and Tensile Property Evaluation. J. Agri Food Sci. Vol. 42: 841-845.

Haryoto, 1996. Membuat Telur Asin. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Herdiana, 2005. Senyawa Khitin dan Kajian Aktivitas Enzim Mikrobial 
Pendegradasinya. Fakultas MIPA. Universitas Sumatera Utara.

Hettiarachchy, N.S. and G.R. Ziegler. 1994. Protein Functional In Food Systems. 
Marcel Dekker, Inc. New York.

Idris, S. dan I. Thohari. 1993. Telur dan Cara Pengawetannya. Edisi ke Empat. 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

Isnawati, R. Kajian Rasio Mentega dan Chitosan dalam Edible Film Protein 
Pollard terhadap Sifat Fisik Telur Ayam. Skripsi. Fakultas Peternakan. 
Univerita Brawijaya. Malang

Kartika, B. Guritno, A.D. Purwadi, dan D. Ismoyowati. 1992. Petunjuk Evaluasi 
Produk Industri Hasil Pertanian. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. 
Yogyakarta.

Kent, N. L. 1983. Technology of Cereals. An Introduction For Students of Food 
Science and Agriculture. Third Edition. Pergamon Press Ltd.

Kester, J.J. and O. Fennema. 1989. An Edible Film of Lipid and Cellulose Ethil: 
Barrier Properties to Moisture Vapor Transmission and Structural 
Evaluation. J. Food Sci, Vol 54:1983-1989. In Perez Gago. M. B. and    
J.M. Kroctha. 1999. Water Vapor Permeability of Whey Protein Emulsion 
Film as Effected by pH. J. Food Sci.  Vol. 64: 695-698.

Ketaren, S. 1986. Minyak dan Lemak Pangan. UI Press. Jakarta.

Kim, S. J. and Z. Ustunol. 2001. Solubility and Moisture Sorption Isotherms of 
Whey Protein Based Edible Films as Influnce by Lipid and Plasticizer.     
J. Agric Food Sci, Vol. 49: 4388-4391.

Krochta, J.M. 1992. Control of Mass Transfer in Foods with Edible-Coatings and 
Films. In Singh, R.P. and Wirahartakusumah, M.A. Advances in Food 
Engineering. P. 517-538. CRC Press, Inc. London. In Perez-Gago, M.B. 
and J.M. Krochta. 1999. Water Vapor Permeability of Whey Protein 
Emulsion Film as Affected by pH. J. Food Sci. Vol. 64: 695-698.

________, E,A. Baldwin, and M.O. Nisperos-Carriedo. 1994. Edible Coatings and 
Film to Improve Food Quality Technomic. Public Co. Inc. USA.



Krochta, J.M, and D.M. Johnson. 1997. Edible and Biodegradable Polimer Film. 
J.Food Tech. Vol 51: 981-987.

________, and T.A. Trezza. 2000. The Gloss of Edible Coatings as Affected by 
Surfactants Lipids, Relative Humidity, and Time. J. Food Sci 65(4): 658-
666.

________, 2002. Water Vapor Permeability and Solubility of Film from 
Hydrolizer Whey Protein. J. Food. sci. Vol. 65 (4): 700-73.

Lee, S.H., H.K. No, and Y.H. Jeong. 1996. Effect of Chitosan Coating on Quality 
of Egg During Storage. J Korean Soc Food Nutr. 25:288-93.

Marseno, D.W. 2000. Pengaruh Sorbitol Terhadap Sifat Mekanik dan Transmisi 
Uap Air Film Pati Jagung Prosiding Seminar Nasional Industri Pangan. 
Vol 1. Hal 221-231. PATPI. Surabaya.

Mawarwati, S., S. Widjanarko, dan T. Susanto. 2001. Mempelajari Karakteristik 
Edible Film Berantioksidan dari Germ Gandum (Triticum aestivum L.) 
dan Pengaruhnya dalam Pengendalian Pencoklatan pada Irisan Apel 
(Malus sylvestris). Biosain, Vol. 1 No. 1: 61-76.

McHugh, T.H. and J.M. Krochta. 1994. Dispersed Phase Particle Size Effect on 
Water Vapor Permeability of Whey Protein-Beeswax Edible Emulsion 
Films. Journal Food Proc. Preservation, Vol. 18: 173-188.                      
In Tanaka, M., S. Ishizaki, T. Suzuki, and R. Takai. 2001. Water Vapor 
Permeability of Edible Film Prepared from Fish Water Soluble Proteins 
as Effected by Lipid Type. Journal of Tokyo University of Fisheries, Vol. 
87: 31-37.

Morr, C.V., B. German, J.E. Kinsella, J.M. Regenstein, J.P. Van Buren, A. Kilara, 
B.A. Lewis, and M.E. Mangino.  1985. A Collaborative Study to 
Develop  a Standarized Food Protein Solubility Procedur. J. Food  Sci. 
Vol. 50: 1715.

Nadarajah, K. and J.H.K. Priyawiwatkul. 2006. Sorption Behavior of Crawfish 
Chitosan Film as Affected by Chitosan Extraction Proces and Solvent 
Types.

Paul, C.P. and H.H. Palmer. 1972. Food Theory and Application. John Wiley and 
Sons Inc. New York.  

Perez-Gago, M.B., P. Nadaud, and J.M. Krochta, 1999. Water Vapor 
Permeability, Solubility and Tensile Properties of Heat-Denaturated 
Versus Native Whey Protein Film. J. Food Sci. Vol. 64 No 6: 1034-1037.



Prodpran, T., K. Chinabhark, and S. Benjakul. 2005. Properties of Composite 
Film Based on Bigeye Snapper Surimi Protein and Lipids. Songklanarin. 
J. Sci Tech. Vol. 27: 755-788.

Romanoff, A.L. and A.J. Romanoff. 1963. The Avian Eggs. John Wiley and Sons, 
Inc. New York.

Sahidi, F.J., J.K.V. Arachchi, and J. Leon. 1999. Food Applications of Chitin and 
Chitosan Trensfood. J. Sci Tech. Vol. 10:37-51.

Saunders, R.M., M.A. Connor, R.H. Edwards, and G.O. Kohler. 1975. Preparation 
of Protein Consentrtes from Wheat Shorts and Wheat Milnum by Wet 
Alkaline Process. Cereal Chem. 52:93.

Saxelby, W.C. and U. Venn-Brown. 1980. The Role Australian Flour and Bread 
in Health and Nutrition. Bread Research Institute of Australian. North 
Pyde. Australia.

Sirait, C.H. 1986. Telur dan Pengolahannya. Diktat Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Peternakan. Bogor.

Sothornvit, R. and J.M. Krochta. 2000. Water Vapor Permeability and Solubility 
of Film From Hydrolyzed Whey Protein. J. Food Sci. Vol 65: 700-703.

Stadelman, W.J and O.J. Cotteril. 1994. Egg Science and Technology. 2rd Edition. 
Avi Publishing Company, inc. Westpost. Connecticut.

Sudarmaji, S. B. Haryono, Suhardi. 1996. Prosedur Analisa Untuk Bahan 
Makanan dan Pertanian. Penerbit Liberty. Yogyakarta.

Sudarmanto dan Tranggono. 1987. Studi Tentang Konsentrat Protein Tempe Cara 
Pembuatan dan Penilaian Beberapa Sifat Fungsionalnya di dalam 
Seminar Kajian Kimiawi Pangan. PAU. Pangan dan Gizi. UGM. 
Yogyakarta.

Srijanto dan Paryanto, 2005. Pengaruh Suhu pada Pembuatan Kitosan Secara 
Kimiawi. Makalah Seminar Nasional Tahunan Hasil Penelitian Perikanan 
dan Kelautan Tahun 2005. UGM. Yogyakarta.

Tanaka, M., S. Ishizaki, T. Suzuki, and R. Takai. 2001. Water Vapor Permeability 
of Edible Film Prepared from Fish Water Soluble Proteins as Effected by 
Lipid Type. Journal of Tokyo University of Fisheries, Vol. 87: 31-37.

Tien, C.L., M. Latendre, P.I. Szabo, M.A. Mateescu, G.D. Patterson, H.L. Yu, and 
M. Lacroic. 2000. Development of Biodegradable Film from Whey 
Protein by Cross-Linking and Entrapment in Cellulose. J. Agric Food 
Chem. Vol 48: 5568-5575.



Toharisman, 2007. Chitosan Pengawet Makanan Alami. http://www.wikipedia. 
co.id. Tanggal akses 10 Agustus 2007.

Tolboe, O. 1984. Physical Characteristcs of Butter Fat and Their Influence on The 
Quality of Danish Pastry on Cookies. In Marcuse, R (Ed). Milk Fat and 
Its Modification, P. 43-50. Scandinafian form for Lipid Research and 
Technology. Goteborg, Sweeden. In Fairley, P., J.B. German, and      
J.M. Krochta, 1994. Phase Behavior and Mechanical Properties of 
Tripalmitin/Butterfat Mixtures. J. Food Sci. Vol.59:321-337.

Torres, J.A. and M. Karel. 1985. Microbial Stabilization of Intermediete Moisture 
Food Surface III. Effects of Surface Preservatives Concentrasion and 
Surface pH Control on Microbial Stability of an Intermediate Moisture 
Cheese Analog. J. Food Proc. Preserv. 9: 107-119.

Widianarko, B., A.R. Pratiwi, dan Ch. Retnaningsih. 2000. Putih Telur 
Mengembang Jika Dikocok. http://iptek.apjii.or.id. Diakses Tanggal     
11 November 2007.

Wilcke, H.J., D.T. Hopkins, and D.H. Waggle. 1979. Soy Protein and Human 
Nutritional. Academic Press, Inc. London.

Winarno, F.G. 2002. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama. 
Jakarta.

_______, F.G. dan B.S.L. Jenie. 1983. Kerusakan Pangan dan Cara 
Pencegahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Yitnosumarto, S. 1991. Percobaan, Perancangan, Analisis dan Interpretasinya. 
P.T. Gramedia. Jakarta.

Yuwono, S., dan T. Susanto. 1998. Pengujian Fisik Pangan. Jurusan Teknologi 
Hasil Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. 
Malang.

Zayas, J.F, 1997. Functionality of Protein in Food. Springer-Verlagg. New York.

http://iptek.apjii.or.id/


Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kestabilan Emulsi (Yuwono dan Susanto, 
1998)

Prosedur pengujian kestabilan emulsi adalah sebagai berikut:

 Mengukur kadar air (KA) sampel 

 Memasukkan sampel kedalam jar dan dibiarkan selama seminggu dalam 

ruangan

 Mengukur kadar air (KA) dari sampel dibagian dasar

 Kestabilan emulsi =(100 - KA setelah disimpan) x 100%

                                            (100 - KA sebelum disimpan)



Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Daya Buih dan Kestabilan Buih      
Menurut Germs (1994)

Pengukuran daya buih dan kestabilan buih dilakukan dengan cara telur 

dikocok menggunakan mikser selama 5 menit dengan kecepatan tinggi, kemudian 

dimasukkan kedalam gelas ukur untuk pengukuran volumenya. Daya buih diukur 

dengan rumus :

F = V2 x 100%

                   V1

Keterangan : 

F = Daya buih telur (%)

V1 = Volume telur (ml)

V2 = Volume buih (ml)

Kemudian buih dibiarkan mencair dalam gelas ukur selam 1 jam, hasil 

pencairan dihitung volumenya 

L = (V2 – V3) x 100%

V2

Keterangan :

L = Kestabilan buih (%)

V2 = Volume buih

V3 = Volume tirisan buih perjam



Lampiran 3. Pengujian Viskositas (Yuwono Dan Susanto, 1998) 

1. Siapkan pipet volume 25 ml dan beri tanda pada 10 cm dari kedua ujung pipet.

2. Hisap air dengan pipet tersebut sampai melebihi batas tanda yang telah dibuat.

3. Atur dengan menggunakan jari agar permukaan air tepat pada batas tanda 

bagian atas pipet yang telah dibuat.

4. Dengan menggunakan Stopwatch lepaskan jari penutup lubang pipet 

bersamaan dengan Stopwatch “on”.

5. Ketika permukaan air tepat pada batas tanda bawah, hentikan stopwatch.

6. Catat waktu yang dibutuhkan.

7. Ulangi untuk 3 kali pengamatan dan dibuat rata-rata.

8. Setela itu pipet diisi dengan cairan yang akan diukur viskositasnya dengan 

prosedur yang sma dengan pengukuran menggunakan air.

9. Catat waktu dibutuhkan oleh cairan tersebut.

10. Viskositas cairan dihitung berdasarkan persamaan.

n1/n2 = (p1/p2) x (t1/t2)

dimana:

n dan p : viskositas dan densitas sedangkan 

n2 dan p2 : viskositas dan densitas cairan yang diukur



Lampiran 4. Pengukuran Kelarutan Protein (Morr, et al., 1985)

1. 500 mg sampel kering dimasukkan ke dalam gelas ukur 150 ml. Ditambahkan 

0,1 M NaCl , aduk hingga membentuk pasta yang lembut. Penambahan 0,1 M 

NaCl sampai volume total dispersi 40 ml

2. Gelas ukur ditempatkan pada pengaduk magnetik, masukkan lempengan 

pengaduk (ukuran 2,5 cm). PH larutan diatur hingga mencapai pH 3,0 atu 7,0 

denga menambahkan 0,1 N HCL atau larutan NaOH. Larutan diaduk selama 1 

jam pada kondisi tersebut dan pH selalu di monitor selama waktu pengadukan

3. Larutan dipindahkan ke dalam botol volume 50 mL. Ditambahkan dengan    

0,1 M NaCl, kocok hingga homogen

4. Sentrifugasi larutan pada 12.000 rpm selam 30 menit

5. Saring larutan dengan kertas saring Whatman No 1 sehingga didapatkan 

supernatan.

6. Supernatan diukur kadar proteinnya

7. Pengukuran angka kelarutan protein dengan

Konsentrasi protein supernatan (mg/ml) x 50
Kel Prot. (%) =  
                           Berat sampel (mg) x Kadar protein sampel (%)

                                100

Keterangan :

Konsentrasi berat protein supernatan =  Nomor 6

Berat sampel =  Nomor 1

Kadar protein sampel = Nilai kadar protein dengan pengukuran     

menggunakan metode kjeldahl



Lampiran 5. Prosedur Pengujian Permeabilitas Uap Air (Perez–Gago et al, 
1999)

Prosedur pengujian permeabilitas uap air menggunakan modifikasi dari 

metode gravimetric ASTM 96 – 92 untuk menentukan RH pada permukaan 

bawah film, ditunjukkan dengan prosedur berikut ini :

1. Film dicetak dari setiap perlakuan dengan diameter dalam piringan Teflon 

sebesar 15,5 cm.

2. Larutan edible film protein pollard yang dipakai sebesar 3 gram dari semua 

plate untuk meminimal variasi ketebalan di antara perlakuan.

3. Setelah kering, satu sampel tanpa cacat dipotong dari setiap film.

4. Akuades (6 ml), di salurkan ke dalam flat-bawah dari cup plexiglass

melalui bibirnya.

5. Bibir setiap cup dilapisi dengan silicon sealent.

6. Film disegel sampai dasar cup dengan cincin menggunakan 4 sekrup yang 

simetris dan diletakkan disekitar bundaran cup.

7. Cup-cup diletakkan dalam eksikator 

8. Berat film diambil secara periodik sampai keadaan konstan tercapai dan 

digunakan untuk menghitung % RH pada permukaan bawah film dan 

untuk menentukan nilai permeabilitas uap air.

9. Nilai permeabilitas uap air dihitung dengan rumus :

Permeabilitas Uap Air =      Berat Film (g) x Ketebalan film (mm)

     Luas film (m2) x Waktu (jam) x ΔP (Kpa)



Lampiran 6 . Prosedur Pengujian  Kadar air Edible Film (Sudarmadji dkk., 

1997)

1. Botol timbang bersih dioven pada suhu 105 C selama 24 jam.

2. Botol timbang dimasukkan dalam eksikator 15 – 30 menit.

3. Timbang dengan timbangan analitik.

4. Tambahkan dengan sampel yang telah dihaluskan (berat sampel awal = X)

5. Dioven pada suhu 105 C selama 24 jam.

6. Didinginkan dalam eksikator selama 15 – 30 menit.

7. Timbang botol yang berisi sampel (berat akhir = Y)

8. Penimbangan sampai selisih berat stabil (0,001 gram)

9. Hitung kadar air dengan rumus :

Kadar air (%) = X – Y  x 100%
    X



Lampiran 7. Prosedur Pengujian Kuat Renggang Putus dan Persentase  
Perpanjangan (Anonim, 1995)

1. Menghidupkan mesin tensile streght kurang lebih 15 menit untuk pemanasan 

(sambil setting aksesoris alat, sesuai dengan sampel yang akan dianalisa 

memakai tekanan atau tarikan).

2. menghidupkan computer masuk program software untuk mesin tensile streght

(filenya 2P recorder).

3. Setelah antara mesin tensile streght dan komputer terjadi hubungan, maka 

pada layar akan tampil program tersebut.

4. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kan supaya antara alat tensile streght

dan monitor komputer menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian.

5. Kursor diletakkan pada tanda ( ), dan di ON kan sehingga secara otomatis 

akan mencatat gaya (N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan atau tarikan 

terhadap sampel.

6. Menekan tombol     untuk penekanan (compresion) atau tombol  untuk 

tarikan (tension), yang ada pada alat tensile streght.

7. Setelah pengujian selesai tekan tombol () untuk berhenti dan menyimpan data.

8. Hasil pengukuran berapa grafik yang dapat dicatat atau langsung di print.

9. Setelah selesai matikan komputer dan alat tensile streght.

10. Bersihkan alat dan sisa sampel dan matikan arus listriknya.

11. Untuk pengujian persentase perpanjangan panjang awal – panjang setelah 

dilakukan penarikan.



Lampiran 8. Prosedur Pengujian Ketebalan edible film (Cuq et al, 1996)

Sampel diukur dengan menggunakan mikrometer pada 5 tempat berbeda, 

lalu hasil pengukuran rata-rata sebagai hasil ketebalan edible film. Ketebalan 

dinyatakan dalam mm. Mikrometer dengan ketelitian 0,01mm.



Lampiran 9. Lembar Pemilihan Urutan (Ranking) Pentingnya Peranan 
Variabel Terhadap Mutu Produk.

Nama Penguji :

Tanggal :

Produk yang diuji :

Saudara diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan kepentingan 

masing-masing variabel mulai dari terpenting sampai kurang penting dengan nilai 

1 sampai dengan 6. Demikian partisipasinya kami sampaikan terima kasih.

Variabel Urutan

Kadar Air

Kelarutan Protein

Permeabilitas Uap Air (Water 
Vapor Permeability)

Kuat Renggang Putus

Persentase Perpanjangan 

Ketebalan

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................



Lampiran 10. Data Hasil Pemilihan Perlakuan Terbaik

Responden KA WVP KP KRP PP KT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
1
5
6
4
4
3
3
3
2

3
5
2
5
1
1
1
2
2
1

2
2
3
3
2
2
2
1
1
3

4
4
1
2
6
6
5
5
5
5

5
3
6
4
5
5
6
6
6
4

6
6
4
1
3
3
4
4
4
6

Jumlah 32 23 20 43 50 41
Rata-rata 3,2 2,3 2 4,3 5 4,1
Ranking 3 2 1 5 6 4
Bobot 

Variabel
0,64 0,46 0,4 0,86 1 0,82

                        Rata-rata
Bobot Variabel  = 

    Rata – rata tertinggi

    Bobot masing – masing variabel 
Bobot Normal    = 

Total Bobot Variabel

B C DVariabel BV BN

Ne Nh Ne Nh Ne Nh

KA
WVP
KA
KT
KRP
PP

0,4
0,46
0,64
0,82
0,86
1

0,096
0,110
0,153
0,196
0,206
0,239

0
0
0
0,714
0
0

0
0
0
0,140
0
0

0,2
1
1
1
1
1

0,019
0,110
0,153
0,196
0,206
0,239

1
0,714
0,468
0
0,5
0,239

0.096
0,078
0,072
0
0,103
1,057

4,18 0,140 0,92* 0,40

Keterangan :
KA : Kadar Air BV : Bobot Variabel
WVP : Water Vapor Permeability BN : Bobot Normal
KP : Kelarutan Protein Ne : Nilai Efektifitas
KRP : Kuat Renggang Putus Nh : Nilai Hasil
PP : Perentase Perpanjangan * : Nilai hasil Perlakuan 
KT : Ketebalan   Terbaik



Lampiran 11. Data Hasil Pengukuran Dan Analisa Statistik Daya Buih Telur

Perlakuan                           Ulangan                                 Jumlah           Rata-rata

   U1                        U2                            U3

P1         362,3188      357,1428        359,4202          1078,8818       359,6237
P2        375,7576      364,7059     351,4286          1091,8921       363,9640
P3        384,6154      396,9697        390,6250          1172,2101       390,7367
P4        382,3529      396,9231        416,1290          1195,4050       398,4683
P5        439,3939      415,3846        440,0000          1294,7785       431,5928
P6        471,1862      482,7586        501,7543          1455,6983       485,2331

     7288,8658
                            

Faktor Koreksi = ( ∑ I ∑j Yij)2/ (PxU)
= (7288,8658)2/(6x3)
= 53.127.564,65/18
= 2.951.531,369

JK Total = ∑I ∑j Yij2 – FK
=(362,31882+375,75762+...501,75432) - 2.951.531,369
= 2.986.763,105 – 2.951.531,369
= 35.231,736

JK Perlakuan = ∑I (∑j Yij)2/U - FK
= (1078,88182+1091,89212+..1455,69832.) - 2.951.531,369
= 8.954.762,384/3 - 2.951.531,369
= 33.399,576

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan
= 35.231,736 – 33.399,576
= 1.832,16

Tabel Analisis Ragam
      SK            Db          JK                       KT                 Fhit           F 5%      F 1%

Perlakuan 5        33.399,576        6.679,9152      43.7512**     3,11        5,06
 Galat            12         1.832,16             152,68
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Uji Duncan

SE = √152,68 / 3 = 7,1340

UJBD 1%

  4,23                 4,55              4,68               4,76               4,81

30,8189            32,4597       33,3871          33,9578          34,3145

     Rata-rata           Notasi

       361,15                a
       365,23                a
       480,51                a
       538,09                b
       576,19                c
       607,99                c

                       



Lampiran 12. Data Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Kestabilan Buih 
Telur

Perlakuan                           Ulangan                                Jumlah           Rata-rata

 U1                        U2                            U3

P1         60,6256      62,0669        60,4452            183,1377       61,0459
P2        58,5731      57,5236   59,9827            176,0794       58,6931
P3        59,6625      58,4927        57,5199            175,6751       58,5584
P4        57,1515      57,1018        57,2544            171,5077       57,1692
P5        55,7725      55,1169        55,4679            166,3573       55,4524
P6        54,2652      54,9684        53,2376            162,4712       54,1571

            1.035,2284
                            

Faktor Koreksi = ( ∑ I ∑j Yij)2/ (PxU)
= (1.035,2284)2/6x3
= 1.071.697,84/18
= 59.538,7689

JK Total = ∑I ∑j Yij2 – FK
= (60,62562 + 58,57312 +....53,23762) - 59.538,7689
= 59.639,2185 – 59.538,7689
= 100,4496

JK Perlakuan = ∑I (∑j Yij)2/U – FK
= (183,13772 + 176,07942 +...+162,47122)/3 - 59.538,7689
= 178.891,6463 / 59.538,7689
= 59.630,5488 – 59. 538,7689
= 91,7799

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan
= 100,4496 – 91,7799
= 8,6697

Tabel Analisis Ragam

      SK           Db          JK                  KT               Fhit           F 5%      F 1%

Perlakuan 5        91,7799        18,3560      25,4062**      3,11        5,06
 Galat            12         8,6697          0,7225
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 Uji Duncan 

SE = √0,7225/3 = 0,4907

UJBD 1%

  4,23                 4,55              4,68               4,76               4,81

2,1198            2,2327          2,2965           2,3357          2,3603

     Rata-rata           Notasi

       54,1571             a
       55,4524              ab
       57,1692              b
       58,5584              b
       58,6931              b
       61,0459              c



Lampiran 13. Data Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Kestabilan 
Emulsi Telur

 Perlakuan                           Ulangan                              Jumlah           Rata-rata

 U1                        U2                            U3

P1         98,1718      98,0943        99,2382            294,2020       98,0673
P2        97,1505      96,8672   98,1451            292,1628       97,3876
P3        97,3506      96,3098        97,3079            290,9683       96,9894
P4        95,1499      95,7340        97,0523            287,9362       95,9787
P5        94,0265      94,9014        93,5731            282,5010       94,1670
P6        93,0261      93,0659        93,1441            279,3261       93,0787

             1.727,0964
                            

Faktor Koreksi = ( ∑ I ∑j Yij)2/ (PxU)
= (1.727,0694)2/18
= 165.714,5542

JK Total = ∑I ∑j Yij2 – FK
= (98,17182+97,15052+...+93,14412) - 165.714,5542
= 301,11421

JK Perlakuan = ∑I (∑j Yij)2/U – FK
= 497.313,6105/3 - 165.714,5542
= 165.771,2035 - 165.714,5542
= 56,6493

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan
= 301,11421 - 56,6493
= 244,4649

Tabel Analisis Ragam

      SK            Db          JK                  KT               Fhit           F 5%      F 1%

 Perlakuan 5          56,6493        11,3299         0,5561      3,11        5,06
 Galat            12       244,4649        20,3721
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Lampiran 14. Data Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Viskositas Telur

 Perlakuan                           Ulangan                          Jumlah           Rata-rata

U1                        U2                       U3

P1         1,7318      1,3520        1,5834            4,6672          1,5557
P2        1,6025      1,4199 1,5620            4,5844          1,5281
P3        1,6017      1,5531        1,2938            4,4486          1,4829
P4        1,4949      1,4689        1,4475            4,4113          1,4704
P5        1,4454      1,4931        1,4281            4,3666          1,4555
P6        1,5558      1,3880        1,3483            4,4921          1,4307

          26,7702
                            

Faktor Koreksi =( ∑ I ∑j Yij)2/ (PxU)
= (26,7702)2/(6x3)
= 716,6434/18
= 39,8135

JK Total = ∑I ∑j Yij2 – FK
= (1,73182+1,60252+...+1,3483) - 39,8135
= 40,0203 – 39,8135
= 0,2068

JK Perlakuan = ∑I (∑j Yij)2/U – FK
= (4,66722+4,58442+...4,29212)/3 - 39,8135
= 119,5834/3 - 39,8135
= 39,8461

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan
= 0,2068 – 0,0326

Tabel Analisis Ragam

      SK            Db          JK                  KT               Fhit           F 5%      F 1%

 Perlakuan 5          0,0326        0,00652         0,4497          3,11        5,06
 Galat            12         0,1742        0,0145
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