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PEMANFAATAN PROTEIN WHEY  MENJADI EDIBLE FILM COATING 

UNTUK MEMPERTAHANKAN KUALITAS DAGING AYAM  

Erwin Wieddyanto, Ermy Indah S., Esti W., dan Siti Khoirul Z 
Jurusan Teknologi Hasil Ternak, UNIBRAW, Malang  

ABSTRAK 
Whey merupakan hasil samping dari pembuatan keju yang selama ini belum 
dimanfaatkan   dengan  baik.  Whey  keju  banyak  mengandung  protein  jenis 
laktoglobulin yang merupakan bahan dasar pembuatan edible film. Protein whey 
menghasilkan film yang transparan, lunak, fleksibel dan sifat penahan aroma dan 
oksigen  yang  baik  pada  kelembaban  relatif  yang   rendah,  sehingga  dapat 
mempertahankan  integritas  daging.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk 
mengetahui pemanfaatan protein whey keju yang lebih optimal. Mengetahui sifat 
edible film yang memiliki WVP yang rendah dengan penambahan lemak dan 
edible  film   protein  whey  keju  yang  tidak  mudah  larut  dalam  air  melalui 
denaturasi panas. Penerapan  edible film dari protein whey untuk 
mempertahankan kualitas  daging atau karkas selama penyimpanan dingin dan 
distribusi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa edible film dari protein whey 
yang ditambah lemak mempunyai nilai WVP yang  rendah tetapi kelarutannya 
lebih tinggi daripada yang tanpa ditambahkan lemak. Namun  demikian pada 
edible film yang tidak ditambahkan lemak WVPnya cenderung meningkat saat 
kondisi  denaturasi  ditingkatkan.  Disamping  itu  dengan  adanya  pelapisan  ini 
ternyata mampu  menurunkan penyusutan berat dan jumlah   kontaminasi 
mikroorganisme pada permukaan daging,  akan   tetapi   tidak   memberikan 
pengaruh yang nyata pada kualitas  daging yang meliputi pH, Water Holding 
Capacity (WHC), cooking loss, dan kadar air antara daging yang dilapisi edible 
film dan yang tidak dilakukan pelapisan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu protein 
whey yang merupakan hasil samping keju dapat dimanfaatkan menjadi edible 
film. Edible film ini dapat diaplikasikan sebagai bahan pelapis daging yang dapat 
mempertahankan penurunan berat dan menurunkan jumlah mikroorganisme yang 
mengkontaminasi permukaan daging.  

Kata kunci: protein whey, edible film, daging ayam  

PENDAHULUAN 
Permasalahan utama bagi industri rumah potong ayam dan pengemasan 

daging unggas adalah terjadinya pengkerutan atau turunnya berat daging selama 
pendinginan  setelah  penyembelihan,  penyimpanan  dan  distribusi.  Pengkerutan 
karkas dapat dikendalikan melalui penyimpanan pada suhu rendah yang disertai 
dengan  pengaturan kelembaban relatif (RH) yang tinggi dan sirkulasi udara yang 
minimal.  Namun  RH  yang  tinggi  mengakibatkan  permukaan  karkas  menjadi 
basah  sehingga  lebih  kondusif  bagi  pertumbuhan  bakteri,  untuk  melindungi 
permukaan  karkas  dari  RH  yang  tinggi  dapat  menggunakan coating  dengan 
edible film. 

Film dari protein whey dapat menghasilkan film yang transparan, lunak, 
fleksibel dan  mempunyai sifat penahan aroma dan oksigen yang baik pada RH 
yang rendah sehingga diharapkan dapat mempertahankan integritas daging, aroma 
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daging dan melindungi daging dari reaksi oksidasi. Meskipun demikian film dari 
protein whey mempunyai sifat hidrofil yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan 
film jenis ini kurang mampu  mempertahakan kadar air daging yang disebabkan 
oleh tingginya permeabilitas film protein  whey terhadap air. Akibatnya daging 
mudah mengalami   pengeringan pada bagian permukaan  dan terjadi penurunan 
berat,  yang  secara  ekonomis  sangat  merugikan.  Kelemahan  ini  dapat  diatasi 
dengan penggabungan lipid ke dalam film protein whey baik dalam emulsi atau 
sebagai coating sehingga dapat mengurangi permeabilitas uap air. Penggabungan 
lipid  ke  film  protein   whey  ditujukan  untuk  mengurangi  sifat  hidrofil  dan 
meningkatkan   sifat   hidrofob   film   sehingga   diharapkan   dapat   menurunkan 
permeabilitas terhadap uap air. Disamping itu  dilakukan perlakuan pemanasan 
untuk mendenaturasi protein whey sehingga dapat memacu gugus sulfidril internal 
membentuk ikatan disulfida intermolekuler yang berperan dalam pembentukan 
struktur film sehingga protein whey tidak mudah larut dan integritas film dan 
daging yang dilapisi film portein whey dapat terjaga integritasnya serta mencegah 
terjadinya kontaminasi  mikroorganisme atau bahan asing yang berbahaya. 

Oleh karena itu dari hasil kajian film dari protein whey ini diharapkan 
dapat meningkatkan nilai ekonomi whey, meningkatkan kemampuan film protein 
whey sebagai coating daging ayam yang dapat diterapkan untuk mempertahankan 
kualitas daging ayam selama pendinginan setelah pemotongan, penyimpanan dan 
distribusi. Disamping itu, hasil penelitian  ini  bisa menjadi masukan bagi para 
pengusaha daging agar  dihasilkan produk yang bermutu tinggi melalui 
penggunaan  edible  film  yang  sekaligus  bermanfaat  bagi   kesehatan  karena 
disamping  melindungi daging dari kontaminasi  zat-zat   polutan dan 
mikroorganisme juga mengandung nilai nutrisi yang tinggi.  

METODE PENDEKATAN 
Program Kreatifitas Mahasiswa Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi  Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mulai bulan 
Maret sampai Oktober 2005. Peralatan yang digunakan adalah timbangan analitik, 
sentrifuge, pH meter, oven semi vakum, pompa vakum, teflon, cawan petri, pipet 
mikro, blue tip, plat kaca, besi pemberat, desiccator, inkubator, dan outoclav. 

Bahan yang digunakan berupa whey hasil samping keju yang diisolasi 
proteinnya menggunakan sentrifuge dengan pengaturan pH 2,0 menggunakan HCl 
1N, minyak sawit, gliserol, dan CaCl2  20%. Protein whey (kadar 5%) sebanyak 
25% (W/V   aquadest) ditambah  gliserol  8%  (V/V   protein whey)  diaduk  sampai 
homogen,  kemudian ditambahkan ke aquadest yang sudah mengandung CaCl2 

sebanyak  1%   (V/V      potein  whey).   Larutan   tersebut   diatur   pada   pH   8,0 
menggunakan NaOH 0,1N.  Denaturasi 90oC selama 30 menit dan distirer 250 
rpm. Minyak sawit 0,5; 0,75; 1% (V/V  protein whey) ditambahkan 5 menit terakhir 
denaturasi. Larutan film didinginkan sampai suhu ruang dan diatur pada pH 5,2 
menggunakan  HCl  0,1N.  Larutan  film  dicetak  pada  teflon  dan  dikeringkan 
menggunakan oven semi vakum berventilasi pada suhu 34±2oC selama 24  jam 
(Cagri  2003).  Film  dikelupas  dari  teflon  dan  dilakukan  pengujian  WVP  dan 
Kelarutan protein, sedangkan untuk aplikasi ke daging ayam   dilakukan 
pencelupan potongan paha dan dada ke larutan film setelah pengaturan pH 5,2 dan 
seterusnya dilakukan penyimpanan ke refrigerator. 
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Kelarutan Protein 

Sebanyak 500 mg sampel film ditambah NaCl 0,1M dan diaduk hingga 
membentuk pasta, kemudian ditambahkan NaCl 0,1M hingga volume mencapai 
40 mL. pH diatur pada pH 3,0 menggunakan HCl 0,1N dan distirer 300 rpm 
selama 1 jam dan pH selalu dimonitor. Larutan dimasukkan labu ukur 50 mL dan 
ditambah  NaCl  0,1M  hingga  volume  50  mL  dan  dikocok  hingga  homogen. 
Larutan disentrifuge dengan kecepatan 12000 rpm selama 30 menit dengan suhu 
4oC. Kemudian disaring dengan kertas Whatman nomor 1 dan dihitung kadar 
protein  supernatannya (Morr et al., 1985). Kelarutan protein diperoleh dengan 
rumus : 

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

 

X 100 
Berat sampel (mg) x Kadar protein sample (%)

 

100  

Water Vapor Permeability (WVP) 
Metode pengukuran WVP menggunakan modifikasi metode gravimetrik 

ASTM E  96-92 untuk menentukan RH pada permukaan bawah film (Perez 

 

Gago et al., 1999). Setelah kering film tanpa cacat dipotong dari setiap perlakuan. 
Aquadest  6  mL  dimasukkan  ke  dalam  beacker  glass  250  mL.  Film  dijepit 
menggunakan  cincin  yang  mempunyai  4  sekrup   simetris.  Cincin  tersebut 
diletakkan  ke  beacker  glass  yang  berisi  aquadest  dan  dimasukkan  ke  dalam 
desiccator yang mengandung kipas. Berat film di ukur hingga mencapai berat 
konstan. Nilai WVP diukur menggunakan rumus :  

WVP = Berat film (g)    x    Ketebalan film (mm)

 

Luas film (m2) x Waktu (jam) x P (KPa)

  

Penyusutan berat daging 
Penyusutan berat daging diperoleh dari selisih antara berat daging setelah 

pemotongan dengan berat akhir setelah penyimpanan.  

Penyusutan berat = berat setelah pemotongan (g)  berat setelah pelapisan (g)  

Kadar air 
Sebanyak 5 g sampel ditimbang dalam botol timbang yang telah diketahui 

beratnya.  Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105oC selama 24 jam. 
Sampel  dimasukkan  desiccator  selama  20  menit  dan  dilakukan  penimbangan. 
Penurunan berat merupakan banyaknya air dalam bahan (Sudarmadji, 1997).  

Kadar air (%) = 
beratawal 

 

beratakhir 
x100% 

beratawal   

Water Holding Capacity (WHC) 
Sebanyak 0,3 g sampel utuh dipres pada kertas saring whatman No. 42 

yang  diletakkan diantara dua plat kaca dengan beban 35 Kg selama 5 menit. 
Daerah basah pada kertas saring kemudian digambar pada plastik dan dipindahkan 
pada kertas grafik, dari gambar diperoleh area basah setelah dikurangi area yang 
tertutup daging (dari total area) (Soeparno,  1994). WHC dihitung menggunakan 
rumus : 
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areabasah 

 
8 

 
WHC (%) = % kadar air sampel -  

Cooking Loss (CL) 

0,0948  

beratsampel 100% 

Sampel daging 50 g dimasukkan dalam plastik polietilen dan direndam 
dalam waterbath suhu 80oC selama 30 menit. Sampel dikeluarkan dalam air yang 
mengalir pada suhu  kamar sampai dingin. Sampel dikeluarkan dari plastik dan 
dikeringkan  pada  permukaannya   dengan  kertas  tissue  tanpa  memeras  dan 
menekan. Sampel kemudian ditimbang dan dihitung menggunakan rumus :  

CL (%) = 
beratsampel(sebelum dim asak 

 

setelah dim asak ) 
100% 

beratsampelsebelum dim asak   

Total Plate Count (TPC) 
Penghitungan TPC bakteri menggunakan metode Pour plate (Pettipher, 

1999). Sampel bakteri diambil dengan cara membilas daging setelah pelapisan 
dengan  larutan  peptone,  kemudian  dilakukan  pengenceran  10-1    sampai  10-7. 
sebanyak 1 mL  sampel dari masing-masing pengenceran dimasukkan ke dalam 
cawan petri steril menggunakan pipet mikro dengan aseptis. Larutan Plate Count 
Agar PCA steril suhu ±37oC dituang ke dalam  cawan yang telah berisi sampel 
sebanyak 10-15 mL dengan aseptis. Setelah PCA membentuk agar diinkubasi ke 
dalam incubator dengan suhu 37oC selama 24 jam. Bakteri yang tumbuh dihitung 
dan dilaporkan sebagai Standart Plate Count cfu/ mL.  

Analisis data 
Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  analisis  ragam  menggunakan 

rancangan acak lengkap, apabila hasil analisis tersebut menunjukkan perbedaan, 
maka analisis data akan  diteruskan dengan menggunakan Uji Berganda Duncan 
(Sastrosupadi, 2000).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembentukan Film 

Proses pembentukan film dipengaruhi oleh viskositas, pH dan kekuatan 
ikatan  silang  ionik.  Ketika  pH  mendekati  pI  gaya  penolakan  antar  molekul 
menjadi lemah dan lebih  mampu mengadakan ikatan baru dalam penyusunan 
struktur   film.   Perbedaan   pH   pada   protein   whey   menyebabkan   terjadinya 
perubahan struktur (De Wit, 1981; Leman dan Kinsella, 1989 dalam Perez-Gago, 
1999b) yang mempengaruhi interaksi-interaksi protein, pembentukan dan sifat 
film yang dihasilkannya. Pengaturan pH akhir larutan pembentuk film 
dikondisikan pada pH 5,2 yang bertujuan untuk meningkatkan viskositas larutan 
sehingga  menghasilkan gel yang lunak dan mampu membentuk suatu polimer 
pembentuk film. Hal ini  sesuai dengan Perez-Gago (1999b) yang menyatakan 
bahwa pembentukan edible film dari   protein whey tidak bisa secara sempurna 
pada  pH  3,  kemungkinan  disebabkan  oleh  tingginya  gaya  elektrostatik  yang 
mengadakan penolakan antar protein. Ketika edible film ini dikondisikan pada pH 
4 dan 5 (range pI dari protein whey), viskositas larutan meningkat dengan cepat 
sehingga  menghasilkan  gel  yang  lunak.  Ditambahkan  pula  oleh  Perez-Gago 
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(1999a) bahwa proses pembentukan film dapat dipengaruhi oleh stabilitas emulsi 
yang mungkin juga mempengaruhi morfologi dari film yang dihasilkan dan sifat 
bariernya. 

Proses pemanasan diatur pada suhu 70, 80, dan 90oC yang bertujuan untuk 
mendenaturasi protein agar diperoleh gugus hidrofobik yang semula berada di 
dalam  struktur   protein.  Protein  whey  merupakan  protein  globular  dimana 
kebanyakan gugus hidrofobik  dan sulfidrilnya berada di dalam struktur protein 
sehingga diperlukan denaturasi panas untuk memunculkannya dan memacu ikatan 
disulfide intermolekuler yang merupakan struktur  penyusun film protein whey 
(Perez-Gago  dkk.,  1999b).  Adanya  ikatan  kovalen  disulfide   meningkatkan 
kestabilan  film  dan  menyebabkan  film  dari  protein  ini  tidak  larut  dalam  air 
(Galietta, 1998). Menurut Aguilera (1995), saat gelatinasi protein whey, rantai 
asam  amino   terurai  selama  pemanasan  yang  terbongkar  ikatan  intrachain 
disulfidanya.  Ikatan  ini  rusak  dan  persilangan  baru  dari  rantai  disulfide  akan 
terbentuk dengan rantai protein yang lain  membentuk struktur film. Denaturasi 
panas   dengan   suhu   diatas   65oC  akan   membuka   struktur   -laktoglobulin, 
memunculkan  gugus  sulfidril  dan  hidrofobik,  dan  mendukung  oksidasi  dari 
sulfidril bebas, ikatan disulfide intermolekuler, dan ikatan hidrofobik 
(Damodaran, 1997). Denaturasi ini juga akan membuka struktur -laktalbumin 
untuk mendapatkan tambahan ikatan disulfide intermolekuler. 

Pembentukan film dari protein whey juga dipengaruhi oleh adanya bahan 
plasticizer. Komponen ini diperlukan untuk membantu meningkatkan pengikatan 
antara molekul-molekul protein di dalam film, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu 
sedikit ataupun terlalu banyak, apabila terlalu sedikit film yang dihasilkan rapuh 
dan  apabila  terlalu  banyak  akan  meningkatkan  nilai  WVP  film  yang  tidak 
diinginkan dalam pembentukan film ini. Bahan plasticizer yang digunakan adalah 
gliserol karena mampu meningkatkan pengikatan molekul-molekul protein  dan 
tidak  mengganggu  ikatan  hydrogen  (Galietta,  1998).  Penambahan  komponen 
plasticizer  kedalam formulasi film mempengaruhi keregangan, fleksibelitas dan 
elastisitas film yang dihasilkan. 

CaCl2   digunakan untuk meningkatkan ikatan silang ionic didalam film 
(Cagri, 2003), ikatan ini penting untuk membantu meningkatkan gaya kohesi, sifat 
barier, kekuatan, dan mencegah film larut dalam film (Galietta, 1998).  

Kelarutan Protein 
Kelarutan protein merupakan suatu sifat yang penting di dalam 

menentukan  kualitas  edible  film  yang  dihasilkan.  Dengan  rendahnya  nilai 
kelarutan protein berarti film tersebut tidak mudah rusak atau terlarut di dalam air, 
yang   berarti   film   tersebut   tetap   melapisi   produk   meskipun   terkena   air. 
Berdasarkan hasil penelitian  kelarutan protein film dalam air menurun dengan 
meningkatnya suhu denaturasi pada saat  proses pembuatan edible film tersebut 
(Gambar 1). Penurunan ini disebabkan karena banyak gugus hidrofobik dan ikatan 
intermolekuler disulfida protein yang semula tersembunyi di dalam protein keluar 
akibat  pengaruh  dari  denaturasi  yang  diberikan.  Menurut  Fukusima  dan  Van 
Buren, 1970; farnum et al., 1976; Schofield et al., 1983; Mine et al., 1990 dalam 
Roy et al.  (1999), denaturasi panas akan mengekspos barier grup seperti gugus 
hidrofobik   dan   sulfidril   (SH).   Gugus-gugus   ini   akan   berinteraksi   selama 
pengeringan  film  yang  akan  meningkatkan  berat  molekul  dari  fraksi  protein, 
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sehingga kelarutan film menjadi rendah. Ditambahkan Shimada dan Cheftel, 1998 
dalam  Gago  dkk,  (1999)  protein  whey  merupakan  protein  globuler  dimana 
kebanyakan  gugus  hidrofobik  dan  sulfidril  berada  dibagian  dalam  molekul. 
Denaturasi panas terhadap protein  whey akan memacu denaturasi protein dan 
memacu pembentukan ikatan disulfida intermolekuler.  
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Gambar 1. Kelarutan protein edible film berbahan protein whey 
dipengaruhi denaturasi panas pada saat proses pembuatan film.    

Penggunaan lipid di dalam proses pembuatan film ternyata memberi suatu 
kontribusi terhadap kelarutan protein film. Berdasarkan data yang kami peroleh, 
penambahan komponen lipid (minyak sawit) meningkatkan kelarutan protein film, 
namun demikian peningkatan ini masih bisa ditolerir karena tidak terlalu tinggi, 
perbandingan nilai kelarutan protein antara penambahan  dan tanpa penambahan 
minyak dapat dilihat pada Tabel 1. Peningkatan ini berhubungan dengan struktur 
dasar dari edible film itu sendiri.  

Tabel 1. Perbandingan nilai kelarutan protein antara penambahan dan tanpa 
penambahan minyak ke dalam formulasi film  

Tanpa penambahan minyak Dengan penambahan minyak 
Perlakuan Kelarutan protein 

(%) 
Perlakuan Kelarutan protein (%) 

70oC 8,8667b 90oC; 0,5% Minyak 11,6000a 

80oC 8,1333b 90oC; 0,75% Minyak 9,4667ab 

90oC 2,9667a 90oC; 1% Minyak 14,8000b  

Struktur dasar edible film berbahan protein berupa pembentukan polimer 
dari  protein-protein  yang  saling  berinteraksi  dengan  gaya  kohesi  yang  kuat. 
Akibat penambahan lipida menyebabkan polimer ini berubah, tidak hanya berupa 
interaksi  rantai-rantai  protein  saja  melainkan  ada  bagian  lain  yang  berikatan 
dengan rantai lemak yang juga bersifat hidrofobik. Kondisi ini menyebabkan gaya 
kohesi film menjadi lemah dan mudah rapuh. Jumlah lipida  yang ditambahkan 
ternyata memberi pengaruh yang berbeda pula. Penambahan minyak sebesar 0,5% 
ternyata  memberikan  pengaruh  yang  tidak  nyata  (p>  0,05)  pada  penambahan 
0,75% minyak,  tetapi  berbeda  nyata  (p<  0,05)  pada  saat  konsentrasi  minyak 
ditingkatkan   menjadi  1%.  Saat  konsentrasi  minyak  0,5%  kelarutan  protein 
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meningkat menjadi 11,6% dan kemudian menurun saat konsentrasi ditingkatkan 
menjadi 0,75%, namun kelarutan protein ini meningkat kembali saat konsentrasi 
ditingkatkan menjadi 1%.  

Water Vapor Permeability 
Water vapor  permeability  (WVP) merupakan  kemampuan  edible  film 

dalam menjaga kandungan air dalam produk agar tidak menguap. Penguapan ini 
menyebabkan  terjadinya penyusutan berat yang pada umumnya merugikan baik 
dari segi ekonomi maupun kualitas produk itu sendiri. Masalah ini berhubungan 
dengan sifat dari edible film apakah hidrofilik atau hidrofobik. 

Protein whey merupakan suatu protein yang berbentuk globular dengan 
rantai disulfide intramolekuler yang dominan sehingga menyebabkan protein ini 
bersifat hidrofilik.  Namun demikian karena berbentuk globular protein ini juga 
mengandung rantai disulfida intermolekuler (kovalen disulfida), ionik, dan ikatan 
hydrogen yang apabila rantai-rantai ini  terekspos akan menyebabkan protein ini 
bersifat hidrofobik. 

Berdasarkan penelitian kami perlakuan denaturasi panas pada saat proses 
pembentukan  edible  film  dengan  pengaturan  pH  akhir  larutan  5,2  ternyata 
menyebabkan nilai WVP menjadi naik Tabel 2). Menurut Kinsella (1984), ketika 
protein   whey   didenaturasi   kelarutan   protein   menurun   sebagai   akibat   dari 
mendekatinya titik isoelektrik protein yang  kemudian memberikan nilai WVP 
yang tinggi. Peningkatan ini sebagai konsekuensi dari viskositas larutan film yang 
tinggi, karena pada kisaran pH ini larutan film membentuk gel yang lemah. Hal ini 
menyebabkan pembuangan semua uap air pada saat pencetakan sulit, sehingga 
WVP meningkat. Ditambahkan McHugh dan Krochta (1994) dalam Perez-Gago 
(1999b) yang mempelajari pengaruh pH pada WVP dari edible film berbahan 10 
% protein  whey  menemukan  bahwa  pada  pH  6  nilai  WVP  film  lebih  tinggi 
daripada pada saat pH 7 atau 8. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pH asam 
terjadi  penghambatan   parsial   dari  thiol  disulfide  interchange  dengan  thiol 
oksidasi.  Peningkatan  viskositas   larutan  pada  pH  6  mungkin  menyebabkan 
degassing tidak sempurna sehingga nilai WVP menjadi lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian kami dengan meningkatnya konsentrasi lipida 
menyebabkan nilai WVP semakin menurun, pada saat konsentrasi lipida sebesar 
0,5% nilai WVP sebesar 7,8 x 10-5  dan demikian pada saat konsentrasi lipida 
dinaikkan menjadi 1% nilai WVP turun menjadi 2,8 x 10-5. Menurut Perez-Gago 
(1999a) pada pH 5 (dekat pI), fase separasi tampak lebih nyata daripada kondisi 
pH yang lain. Pada kestabilan  emulsi-protein, pengumpulan lipida yang lebih 
tinggi   dipengaruhi   oleh   pH   emulsi.   Peningkatan   viskositas   pada   saat   pI 
memungkinkan  pengumpulan  protein-protein  lebih  rendah  daripada  mobilitas 
lipida sehingga menghalangi fase separasi. Pada pH > 8, reaktivitas SH memulai 
reaksi   SH-SH   interchange   yang   akan   meningkat   dengan   cepat   sehingga 
menyebabkan partikel-partikel lipida terjebak dalam jaringan protein-protein yang 
mampu mencegah fase separasi. 
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No.

 
Denaturasi

 
Nilai WVP (g. mm/ m2. h. kPa)

 
1 70oC 3,7 x 10-5 

2 80oC 4,6 x 10-5 

3 90oC 8,7 x 10-5 
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Tabel 2. Nilai WVP edible film berbahan protein whey yang dipengaruhi 
denaturasi panas.       

Penambahan lipida ke dalam larutan film ternyata mampu menurunkan 
nilai WVP, Gambar 2. Lipida ini memberikan tambahan komponen hidrofobik ke 
dalam film sehingga nilai WVP berubah.   
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Konsentrasi lipida (%)  

Gambar 2. Perubahan nilai WVP edible film berbahan 
protein whey akibat penambahan lipida (x 10-5)   

Menurut  Tanaka   (2000)   kemampuan   edible   film   dalam   mencegah 
penguapan  air dapat ditingkatkan dengan penambahan komponen lipida seperti 
neutral lipid, asam lemak atau malam (wax). Penambahan lipida ini meningkatkan 
jarak tempuh molekul air yang diserap  permukaan film sehingga menurunkan 
WVP. Ditambahkan Maria (2000), penambahan gugus hidrofobik lipida ke dalam 
gugus hidrofilik protein dalam edible film yaitu dengan membentuk  kestabilan 
emulsi  lipida  atau  melaminasi  film  dengan  lapisan  lipida  ternyata  mampu 
meningkatkan kemampuan film dalam menghalangi penguapan air. 

Jumlah bahan plasticizer juga memberikan pengaruh yang nyata dalam 
perubahan   nilai  WVP  film.  Jumlah  yang  terlalu  tinggi  akan  menyebabkan 
peningkatan  nilai  WVP.  Hal  ini  disebabkan  karena  bahan  plasticizer  bersifat 
hidrofilik sehingga menyebabkan nilai WVP meningkat. Menurut Lieberman dan 
Gilbert (1973) dalam Perez-Gago (1999a)  peningkatan jumlah bahan plasticizer 
meningkatkan nilai WVP pula, karena bahan plasticizer menurunkan pengikatan 
internal hydrogen dan meningkatkan ruang intermolekuler. Dengan perbandingan 
protein:gliserol sebesar 1,5:1 memberikan nilai WVP yang relatif tinggi, akan 
tetapi apabila bahan plasticizer yang ditambahkan terlalu sedikit menyebabkan 
film rapuh pada pH 4 dan 5 (Perez-Gago, 1999a). Ditambahkan Galietta (1998), 
semakin meningkatnya bahan plasticizer akan meningkatkan pula keregangan dan 
fleksibelitasnya tetapi menurunkan elastisitas dan sifat barier dari film itu sendiri. 
Penggunaan  bahan  plastizer  pada  penelitian  kami  sebesar  8%  (V/V    protein) 
memberikan nilai akhir WVP seperti pada Tabel 2 dan Gambar 2 di atas. Apabila 
dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Damodaran (1997), dengan 
penggunaan 1 bagian gliserol dalam 1,6 bagian protein whey memberikan nilai 
WVP sebesar 119,8 g. mm/kPa. h. m2, dimana kondisi pemanasan saat pembuatan 
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larutan film adalah sama, yaitu 90oC selama 30 menit. Dalam jumlah yang rendah 
tersebut ternyata juga mampu membentuk film yang tidak rapuh pada kondisi pH 
5,2.  

Penyusutan karkas 
Tabel 3. Prosentase Penyusutan Berat Karkas. 

Masa simpan (hari) Tanpa pelapisan edible film (%) Pelapisan edible film (%) 
1 2,85 
2 4,81 
3 5,81 

0,70 
3,32 
4,02  

Berdasarkan  Tabel   3   diatas   dengan   adanya   pelapisan   edible   film 
penyusutan   berat  karkas  lebih  rendah  dibandingkan  yang  tanpa  pelapisan. 
Menurut Smith dan Carpenter (1973) dalam Lazarus (1976) 75% dari berat karkas 
yang hilang setelah 72 jam terjadi selama masa awal 24 jam setelah pemotongan. 
Besarnya penyusutan awal ini berkaitan dengan  pemakaian air selama prosedur 
pencucian. Kehilangan berat berikutnya berkaitan dengan kehilangan kelembaban 
karena penguapan dari jaringan karkas. Pada penelitian ini, pelapisan edible film 
menghalangi penguapan kelembaban dan transfer panas dari karkas selama 24 jam 
pertama.  Penguapan  air  dapat  menjadikan  permukaan  daging  menjadi  kering, 
maka  konsentrasi garam dipermukaan akan meningkat sehingga mengakibatkan 
oksidasi pigmen daging menjadi metmioglobin berwarna coklat dan warna gelap 
yang disebabkan karena  perubahan optik dalam urat daging (Purnomo, 1996). 
Sedangkan menurut Keeton (1995) protein whey dapat meningkatkan kelembaban 
dan penahan lemak, menghasilkan peningkatan hasil masakan, retensi kelembaban 
dan meningkatkan daya tahan terhadap penyusutan.  

Water Holding Capacity (WHC), Cooking Loss, Kadar air, dan pH 
WHC, cooking loss, kadar air, dan pH merupakan kualitas daging yang 

sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  kimiawi  daging  itu  sendiri.  Kondisi  ini  erat 
kaitannya dengan usia  ternak, dan kondisi antemortem daging (sebelum ternak 
dipotong. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa perlakuan pelapisan daging 
dengan edible film tidak memberikan pengaruh yang nyata dibandingkan dengan 
yang tidak dilakukan pelapisan (Tabel 4). 

Menurut  Soeparno   (1994)   penurunan   pH   otot   postmortem   banyak 
ditentukan  oleh laju glikolisis postmortem serta cadangan glikogen otot. Susut 
masak atau cooking loss bisa dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer, dan status 
kontraksi miofibril. Disamping itu  penurunan WHC juga dipengaruhi oleh pH 
(Bouton et al., 1971; Wismar-Pedersen, 1971 dalam Soeparno, 1994) dimana pH 
diatas  pI  daging  (5,4-5,8)  kondisi  WHC  meningkat  karena  adanya  penolakan 
muatan  positif  maupun  negatif  yang  memberikan  lebih  banyak  ruang  kosong 
untuk molekul-molekul air. 
Berdasarkan Tabel 4 diatas dengan adanya pelapisan menggunakan edible film 
memberikan  hasil yang berbeda pada WHC dan cooking loss, namun demikian 
perbedaan ini tidak berbeda  nyata pada semua perlakuan. Hal ini disebabkan 
karena parameter tersebut tidak dipengaruhi  oleh ada atau tidaknya pelapisan, 
tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi ATP daging yang  nantinya berpengaruh 
pada proses glikolisis dan penurunan pH yang sangat besar sekali  pengaruhnya 
terhadap parameter-parameter tersebut. 
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Tabel 4. Perbandingan kualitas daging (WHC, cooking loss, kadar air, dan pH) 
dengan pelapisan dan tanpa pelapisan. 

Perlakuan 
Tanpa pelapisan Pelapisan edible film 

43,32 32,61 
40,55 40,01 
35,58 41,27 
21,06 16,46 
24,94 20,39 
26,66 23,21 
74,25 74,03 
74,25 74,51 
74,66 73,76 

6 6 
6 6 
6 6  

Total Plate Count (TPC) 
Berdasarkan data  penelitian  kami  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya 

pelapisan  terhadap daging ayam jumlah koloni mikroorganisme yang hidup di 
permukaan daging menurun (Gambar 3). Menurut Davies and Ron (1998) bahwa 
selama penyimpanan dingin jumlah bakteri yang ada di permukaan daging akan 
menurun menjadi sekitar 102-105.   
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Tanpa 
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Gambar 3. Pertumbuhan mikroorganisme pada daging yang dilapisi dan tanpa 
dilapisi edible film pada suhu dingin (± 5oC), dengan nilai (x 106).   

Berdasarkan  grafik  diatas  tampak  bahwa  daging  yang  dilapisi  dengan 
edible  film  mempunyai  TPC  yang  lebih  rendah  pada  setiap  tahapan  waktu 
penghitungan. Hal ini dikarenakan permukaan daging tanpa pelapisan film kaya 
lebih  kaya  nutrisi  daripada   permukaan  daging  dengan  pelapisan,  sehingga 
mikroorganisme  lebih  mudah  tumbuh  dan   berkembang  pada  daging  tanpa 
pelapisan film. Berdasarkan penelitian Natrajan (2000) edible  film yang berasal 
dari   protein   dan   polisakarida   ternyata   mampu   menghambat   pertumbuhan 
Salmonella  pada  permukan  daging  ayam,  penghambatan  ini  akan  lebih  baik 
apabila edible film tersebut ditambahkan senyawa antimikroorganisme. 
Ditambahkan pada penelitian Cagri (2003) bahwa edible film berbahan protein 
whey mampu  menghambat pertumbuhan Listeria monocytogenes pada hot dog 
selama 42 hari penyimpanan dingin. 
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KESIMPULAN 

Perlakuan denaturasi panas diatas suhu denaturasi laktoglobulin (78oC) 
ternyata  mampu menurunkan kelarutan protein ke dalam air, dimana pada suhu 
denaturasi 90oC  memberikan hasil kelarutan protein yang terendah tetapi masih 
menyebabkan  WVP  meningkat  saat  suhu  ditingkatkan  pula.  Namun  setelah 
penambahan  lipida  (lemak)  WVP  yang   semula  tinggi  bisa  diturunkan  saat 
konsentrasi  lipida  sebesar  0,75%,  akan  tetapi  ketika   konsentrasi  lipida  ini 
ditingkatkan menjadi 1% WVP meningkat kembali. 

Penggunaan edible film berbahan protein whey ini mampu menurunkan 
jumlah  kontaminasi  mikroorganisme  pada  permukaan  daging  dan  mengurangi 
penurunan  berat   daging.   Akan  tetapi  penggunaan  bahan  pelapis  ini  tidak 
memberikan pengaruh yang nyata  pada kondisi pH, WHC, cooking loss, dan 
kadar air daging.  
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