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ini juga bermanfaat bagi Dosen, staf pengajar, para guru dan 

mahasiswa yang sedang dalam proses belajar mengajar. Pembaca 

yang ingin merujuk materi dan teknik dalam buku ini dapat mensitasi 
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datang. 
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BAB I : PENDAHULUAN 
 

 

 

Informasi dan pengetahuan tentang Peptida bioaktif mulai 

banyak diungkap dalam berbagai media literasi. Para ilmuwan 

melakukan penelitian, elaborasi dan analisis yang mendalam untuk 

mengembangkan fokus keilmuan tersebut agar bermanfaat secara 

luas. Pentingnya mempelajari peptida bioaktif dan beberapa 

penelitian yang terkait akan dijelaskan dalam sub-bab berikut ini.  

 

1.1 PENTINGNYA EKSPLORASI PEPTIDA BIOAKTIF PADA CEKER 

AYAM 

Program sustainable development goals (SDGs) 2016-2030 oleh 

United Nation Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa 

penduduk dunia harus mendapatkan asupan pangan yang layak dan 

sehat untuk keberlangsungan hidup dan kemakmuran manusia. 

Program tersebut perlu didukung dengan kajian ilmiah tentang 

alternatif sumber pangan yang baru dan sehat, salah satunya adalah 

bahan dari hasil ternak. Penyediaan produk pangan asal ternak harus 

mempertimbangkan konsep pangan fungsional. Makanan fungsional 

merupakan sumber komponen bioaktif yang mempunyai efek positif 

terhadap fisiologi dan kesehatan (Zhang, et al., 2010). Komponen 

bioaktif yang tersedia saat ini masih mahal sehingga diperlukan 

alternatif sumber lain khususnya dari hasil samping (by-product) 

peternakan sekaligus sebagai upaya meningkatkan nilai tambahnya. 

Salah satu hasil samping produk peternakan yang potensial dan 

tersedia banyak sepanjang musim adalah by-product industri 

perunggasan. 

Produksi ternak ayam di Indonesia mengalami peningkatan 

yang tinggi. Data Dirjenak (2016) menunjukkan bahwa selama tahun 

2016 total produksi daging di Indonesia sebanyak 2.766,10 ribu ton, 

dimana 52,53% nya disumbang dari ternak ayam ras pedaging 

sebanyak 1.500,47 ribu ton. Pada proses di rumah potong ayam 

(sloughterhouse) dihasilkan produk utama (prime cut) berupa karkas 

daging dan hasil samping (by-product) diantaranya bulu dan ceker. 
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Ceker adalah bagian kaki ayam yang selama ini dianggap sebagai hasil 

samping yang mempunyai nilai fungsional dan ekonomis yang rendah. 

Liu et al. (2012) menyatakan bahwa 30% penyusunnya adalah 

kolagen. Hashim et al. (2015) melaporkan beberapa nilai fungsional 

kolagen diantaranya dalam aktivitas hemostatic, biodegradabilty dan 

biocompatibility. Chakrabarti, et al. (2014) menyatakan bahwa 

chicken collagen hydrolysate (CHH) yaitu kolagen ayam yang 

dihidrolisis secara fisik, kimia maupun enzimatis bisa berfungsi 

sebagai antiinflamasi dan antihipertensi. 

Produksi ceker ayam di Indonesia diperkirakan mencapai 1,9 

juta pasang potongan atau seberat 42,75 ribu ton ceker ayam per 

tahun. Nilai tersebut dihitung berdasarkan produksi daging ayam ras 

sebesar 1.500,47 ribu ton dikalikan konversi karkas 1,33 kg per ekor 

ayam serta konversi berat 45 gram/pasang ceker ayam. Pemanfaatan 

ceker ayam sebagian besar hanya sebagai variasi olahan pangan 

seperti soto ceker, mie ceker, bakso ceker dan sebagainya. Potensi 

mikronutrisi ceker ayam yang masih dapat dikembangkan adalah 

komponen bioaktif. Ceker ayam didominasi oleh kandungan kolagen 

yang berdasarkan penelitian Hashim et al. (2014) bisa mencapai 

22,94% dari berat kering. Kolagen tersusun dari jaringan ikat dan 

mempunyai tingkat kecernaan yang rendah, sehingga pemanfaatan 

kolagen hanya lebih banyak di bidang industri kosmetik dan farmasi. 

Saat ini banyak dilakukan penelitian tentang hidrolisis enzimatis 

kolagen untuk memproduksi peptida bioaktif sehingga bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan baku produk kesehatan.  

Peptida bioaktif adalah senyawa turunan protein yang 

mempunyai manfaat kesehatan baik pencegahan maupun pengobatan 

(Purchas et al., 2004). Manfaat peptida bioaktif diantaranya sebagai 

antioksidan, anti kanker, anti mikroba, sebagai senyawa opioid, 

pengikat mineral, sebagai immunomodulator (Zhang et al., 2010), 

menurunkan kolesterol, aktivitas anti diabetes, dan sebagai 

antihypertensi (Arihara 2006). Senyawa tersebut diperlukan saat 

kondisi kualitas lingkungan yang semakin menurun. 

Polusi dan cemaran lingkungan menyebabkan paparan radikal 

bebas dan penyakit degenaratif yang diakibatkan seperti penyakit 

kanker, gangguan jantung, kulit keriput dan lainnya, sehingga 

dibutuhkan asupan sumber antioksidan yang baik. Penggunaan produk 

antioksidan saat ini banyak bersumber dari sintesis kimia golongan 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 3  

vitamin dan tholuena seperti BHA dan BHT yang tidak aman bagi 

kesehatan. Sumber antioksidan dari bahan nabati juga telah banyak 

dipelajari terkait dengan senyawa fenolik yang ada di dalamnya, 

namun sumber ini juga belum bisa sekaligus sebagai sumber nutrisi. 

Kajian tentang peptida bioaktif yang berasal dari ceker ayam 

merupakan salah satu alternatif bahan antioksidan alami yang aman 

sekaligus sebagai sumber asam amino yang bernutrisi bagi tubuh. 

Mekanisme antioksidan senyawa dipeptida aktif seperti β-

alanine dan histidine pernah diteliti dan dijelaskan secara terperinci 

(Badr, 2007). Carnosine dapat membentuk reaksi dengan substansi 

thiobarbituric acid dalam beberapa sistem model oksidasi namun 

mekanisme antioksidan nya tergantung pada katalis oksidasi (Ohata 

et al., 2016). Peptida bioaktif seperti carnosine (β-alanyl-L-histidine) 

dan anserine (N-β-alanyl-1-methyl-L-histidine) mempunyai efek 

homeostatis dan pemeliharaan sel serta sebagai endogenous 

antioxidant alami di dalam jaringan daging (Min et al., 2010). 

Dibernardini et al. (2011) menyatakan bahwa banyak penelitian saat 

ini yang difokuskan pada generasi senyawa peptida bioaktif yang 

diisolasi dari protein myofibril dan sarcoplasmic sapi, protein 

myofibril babi, kulit dan darah sapi serta pada daging babi. Belum 

banyak dilaporkan penelitian tentang komponen bioaktif dalam 

jaringan ikat khususnya pada kaki ayam (ceker). Eksplorasi dan 

Identifikasi senyawa peptida bioaktif pada ceker ayam sangat penting 

dilakukan untuk meningkatkan nilai fungsional dan ekonomisnya.  

Proses ekstraksi protein pada dasarnya sangat dipengaruhi 

oleh faktor pH, suhu, jenis dan konsentrasi pelarut serta lama 

ekstraksi (Rahmawati dkk., 2013). Optimasi kelarutan protein dari 

ceker ayam pernah dilakukan oleh Widyaningsih, dkk. (2015) dengan 

menggunakan pelarut amonium karbonat ((NH4)2CO3) dengan lama 

maserasi yang berbeda. Sehingga optimasi kelarutan protein ceker 

ayam melalui faktor pH dan suhu merupakan satu hal yang sangat 

potensial. 

Kolagen dikenal kaya akan asam amino hidrofobik. Proses 

hidrolisis berpotensi memunculkan peptida antioksidan alami dan 

mengerahkan sifat antioksidan yang lebih tinggi (Lin et al. 2010). 

Hidrolisis enzimatis dapat dipilih karena lebih efektif pada target 

protein yang dipecah dan aman untuk pemanfaatan produknya pada 

bidang pangan, kosmetik maupun farmasi. Enzim papain merupakan 
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golongan enzim eksopeptidase yang sering digunakan karena bisa 

menghindari kerusakan substrat serta pengadaannya sangat mudah 

dan relatif murah. Sehingga optimasi aktivitas antioksidan protein 

ceker ayam melalui hidrolisis enzim papain merupakan potensi untuk 

diterapkembangkan. 

Asam amino hidrofobik lebih banyak didapat dari peptida 

dengan berat molekul kurang dari 10.000 dalton (BM < 10 kDa). 

Penggunaan sistem ultrafiltrasi atau sering disebut dengan molecul 

weight cut off sangat berpotensi dalam menghasilkan peptida aktif 

(BM < 10 kDa). Prinsip kerja sistem tersebut adalah melewatkan 

substansi zat terurai pada penyaring millipore dengan bantuan 

tingkat pemusingan tertentu sehingga dapat protein dengan berat 

molekul yang sangat rendah. Hal ini sangat berpotensi menghasilkan 

peptida yang mempunyai aktivitas antioksidan tinggi. Karakteristik 

peptida tersebut juga perlu dikonfirmasi berat molekul, gugus fungsi 

dan profil asam amino yang terkandung di dalamnya. 

Eksplorasi peptida bioaktif dalam ceker ayam sebagai sumber 

antioksidan sangat penting dilakukan, manfaatnya antara lain: 

1. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan baru tentang 

karakteristik senyawa bioaktif fungsional di dalam ceker ayam 

2. Bagi kalangan perguruan tinggi khususnya para peneliti dan 

ilmuan bisa sebagai referensi yang terkait dengan komponen 

bioaktif dalam ceker ayam untuk digunakan sebagai landasan 

dalam mengeksplorasi karakter by product lainnya serta 

pengembangan teknologi dan pemanfaatannya di masa yang 

akan datang. 

3. Bagi masyarakat dan pihak swasta bisa sebagai dasar informasi 

dalam menentukan konsumsi bahan pangan asal ternak yang 

berkualitas dan fungsional bagi kesehatan serta sebagai acuan 

inovasi dan pengembangan pengolahannya secara komersial 

guna peningkatan nilai tambah (ekonomis) ceker ayam. 

4. Bagi pemangku kebijakan dapat dijadikan referensi dalam 

memajukan usaha peternakan khususnya industri pengolahan 

ayam menuju era persaingan global melalui dukungan 

stimulasi aplikasi teknologi di tingkat industri. 

5. Ceker ayam sebagai sumber antioksidan sekaligus mempunyai 

sifat nutritif dalam makanan, dimana hal tersebut tidak 
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terdapat pada antioksidan lain yang bersumber dari bahan 

sintetis kimia maupun dari bahan-bahan nabati. 

6. Penelitian ini dapat dilanjutkan ke arah pengembangan 

antioksidan untuk bidang farmasi, kosmetik, kimia, kesehatan 

dan pangan fungsional. 

 

1.2 PENELITIAN SAAT INI 

Penelitian yang terkait dengan peptida bioaktif yang berasal dari 

sumber bahan asal hewan pernah dilaporkan dalam berbagai 

referensi, diantaranya peptida bioaktif antioksidan yang bersumber 

dari jaringan ikat hewan. Penelitian – penelitian tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar dalam menelaah permasalahan untuk 

menentukan peptida dalam ceker ayam yang mempunyai sifat 

antioksidan.  

Publikasi laporan penelitian tentang eksplorasi peptida yang 

bersifat antioksidan telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai 

negara dengan objek yang berbeda. Pada sub bab ini hanya dikutip 

acuan penelitian tentang peptida bioaktif dari sumber bahan yang 

terbentuk dari jaringan ikat. Penelitian-penelitian tersebut 

dirangkum dan disajikan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Peptida Antioksidan dari Sumber Bahan Hewani 

Sumber 

Metode 
Uji 

Kapasi-
tas 

Antiok-
sidan 

Metode 
Hidrolisis 
Protein 

Karakteristik Peptida Referensi 

Tulang 
dan Kulit 
Ikan 
Salmon 
(Oncho-
rynchus 
keta) 

LAPS, 
O2, OH 
dan 
DPPH 

Boiled 
pressure 
cooker 
selama 1 
jam 

Skuens aa : HFGDPFH Nagai et 
al., 2006 

Tulang 
belakang 
ikan 
Tuna 

LAPS, 
ESR, O2, 
OH dan 
DPPH 

Pepsin, 
alcalase, 
chymotry
psin, 
neutrase, 
papain, 
trypsin 

Skuens aa : VKAGFAWTANQQLS Je, et al., 
2007 

Gelatin LAPS Alcalase, Skuens aa : Kim, et 
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Sumber 

Metode 
Uji 

Kapasi-
tas 

Antiok-
sidan 

Metode 
Hidrolisis 
Protein 

Karakteristik Peptida Referensi 

kulit 
alaska 
pollack 
(Theragra 
chalco-
gramma) 

(linoleic 
acid 
peroxida
tion) 

Prolase E, 
collagenas
e, 
mengguna
kan 
reactor 
membrane 
3 putaran 

GEHypGPHypGPHypGPHypGPHypGG
PHypGPHypGPHypGPHypG 

al., 2001 

Tulang 
Paha 
Ayam 

LAPS, 
O2, OH, 
DPPH 

Pemana-
san (80-

100C, 5-
15’) 

Peptida : Gly-Leu Cheng et 
al., 2008 

Tulang 
ayam 
(Gallus 
domestic
us) dan 
tulang 
ikan 
(Umbrina 
canosai) 

DPPH, 
ABTS, 
O2, OH 

Flavourzy
me, 
α.chymo-
trypsin 
dan 
trypsin 

Berat molekul : < 1000 s/d 6000 Da Centenaro 
and 

Mellado, 
2011 

Chicken 
Collagen 
Hydrolys
ate 

ORAC-FL  Flavourzy
me, 
neutrase, 
Alcalase 

Berat molekul : < 1000 Da 
aa dominan : Glu-Pro-Gly-Ala-Arg-
Hyp 

Soladoye 
et al., 
2015 

Kulit Ikan 
(Spanish 
mackerel) 

DPPH, 
OH 

Asam 
asetat, 
pepsin 
dan 
collagena
se 

Terdeteksi FTIR : gugus CH2 dari 
Glysine dan Proline 

Chi et al., 
2014 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa karakteristik skuens asam amino 

peptida yang mempunyai sifat antioksidan berbeda antara satu bahan 

dengan yang lainnya. Jenis asam amino yang mendominasi yaitu 

glysine, proline dan hydroxyproline. Belum pernah dipelajari secara 

khusus tentang karakterisasi peptida antioksidan yang terdapat di 

dalam ceker ayam, sehingga eksplorasi peptida bioaktif dari ceker 

ayam sebagai sumber antioksidan merupakan suatu kebaharuan 

(novelty). 

Penelitian tentang senyawa bioaktif dalam ceker ayam selama 

ini belum banyak dilakukan. Percobaan yang terkait dengan ekstraksi 
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protein dan glukosamin pada ceker ayam pernah dilaporkan. 

Penelitian Widyaningsih dkk. (2015) menyebutkan bahwa 

perbandingan jumlah bubur ceker ayam dan pelarut memberikan 

pengaruh yang nyata (α = 0,05) pada ekstrak kasar ceker ayam, 

tetapi tidak ada interaksi dengan perlakuan lama maserasi. Kadar 

protein tertinggi diperoleh dari perlakuan perbandingan antara bubur 

ceker ayam: (NH4)2CO3 (1:4) dengan lama maserasi 12 jam. 

Efektivitas ekstrak glukosamin dari ceker ayam sebagai anti 

inflamasi pernah dilakukan secara in vivo pada tikus sebagaimana 

dilaporkan oleh Dhyantari dkk. (2015) seperti pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Inhibisi Edema Ekstrak Glukosamin Ceker Ayam 

 

Berdasarkan Gambar 1 di atas diketahui bahwa efektivitas 

dosis 25mg/KgBB, 50mg/KgBB dan 100mg/KgBB pada jam ke 5 secara 

berurutan yaitu 51.37%, 48.25% dan 81.34%. 

Karakterisasi gugus fungsi gelatin ceker ayam dengan 

menggunakan FTIR juga pernah dilaporkan. Gelatin dengan curing 

asam CH3COOH (GA) dan gelatin dengan curing basa NaOH (GB) tidak 

memberikan perbedaan spektra yang dihasilkan, yaitu memiliki 

serapan pada daerah bilangan gelombang amida A, amida I, II, dan III 

yang merupakan serapan gugus khas gelatin. Pada daerah amida III, 

GB memberikan serapan pada 1242 cm-1 dengan intensitas yang 

sangat rendah, namun GA tidak memperlihatkan serapan pada 

bilangan gelombang tersebut, yang berkaitan dengan berubahnya 

keadaan struktur triple helix kolagen menjadi random coil atau 

denaturasi kolagen menjadi gelatin (Puspawati dan Simpen, 2012). 
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BAB II : BY-PRODUCT DAN  

CEKER AYAM 
 

 

 

Produk hasil ternak terdiri dari hasil utama dan hasil samping. 

Hasil utama diantaranya Daging, Susu dan telur, sedangkan hasil 

samping antara lain tulang, kulit, jeroan dan lainnya yang akan 

dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya. Khusus pada hasil 

samping ternak unggas yang saat ini banyak digemari sebagai variasi 

makanan olahan adalah ceker ayam. Sekilas tentang ceker ayam juga 

akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini. 

 

2.1 By-Product 

By product peternakan adalah hasil samping dari pemotongan ternak 

yang merupakan bagian dari tubuh hewan yang secara langsung 

bukan menjadi makanan utama manusia. Bagian tersebut terdiri dari 

: sebagian karkas, kulit, tulang, kulitan daging, jaringan lemak, 

tanduk, kaki, kepala dan organ dalam (Lafarga and Hayes, 2014). 

Produk ini cenderung dianggap mempunyai nilai ekonomis dan nilai 

fungsional yang rendah. Padahal banyak potensi mikronutrien yang 

dapat dieksplorasi dan dikembangkan untuk meningkatkan nilai 

ekonomis dan nilai fungsional nya. 

Komposisi fisiko-kimia, biologi dan organoleptik daging dan by 

product dipengaruhi oleh jenis ternak, genetik breed, umur, jenis 

kelamin, lingkungan dan sistem produksi serta lokasi pengambilan 

daging (Lawrie 2006). Sifat fisik daging dan by product berhubungan 

dengan morfologi dan struktur serabut otot khususnya myofibril 

(Maltin et al., 2003; Wyrwisz et al., 2012) dan kolagen (Listrat and 

Hocquette, 2004;Chang et al., 2010; Wyrwisz et al., 2012).  

Berdasarkan kelarutannya, protein daging dan by-product 

peternakan dikategorikan menjadi protein sarcoplasmic, protein 

myofibril dan protein stromal (Dinh 2008). Sarcoplasmic terlarut 

dalam air dengan kekuatan ionik rendah (<0,15), myofibril larut 

dalam garam dengan ionik lebih kuat, sedangkan stromal adalah 
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protein tidak terlarut yang terdiri dari kolagen, elastin dan reticulin 

( Dinh, 2008). Kolagen merupakan protein dominan penyusun by-

product peternakan khususnya pada organ tulang dan kulit ayam. 

Pemanfaatan peptida bioaktif yang diambil dari by-product 

peternakan cukup banyak di berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan 

kebutuhan manusia modern saat ini akan pentingnya produk 

fungsional bagi mereka. Pemanfaatan dapat ditinjau dari jenis by-

product dan bidang-bidang pemanfaatannya Lafarga dan Hayes 

(2014) membuat skema pemanfaatan peptida bioaktif dari by-

product peternakan seperti pada gambar 2 berikut ini. 
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Beberapa jenis hasil samping pemotongan ternak yang lazim 

dimanfaatkan diantaranya: Trimming Tulang, Kulit, Organ Dalam dan 

Darah. Sedangkan produk sampingan tipe I dan II seperti kotoran 

menurut UE harus dibuang sebagai limbah. Darah digunakan sebagai 

bahan makanan di beberapa negara seperti Spanyol (sosis Morcilla), 

Jerman (sosis Thuringian), Irlandia dan Inggris (Black pudding) dan 

bisa langsung diolah menjadi produk makanan. Setelah dipotong, 

produk daging bisa dijual langsung ke konsumen. Darah bisa diolah 

menjadi bahan sampingan. Produk sampingan ini kaya akan protein 

dan lemak. Darah yang terkumpul biasanya diproses dan digunakan 

sebagai pakan ternak atau pupuk. Darah tidak koagulasi dapat 

dipisahkan menjadi protein penyusunnya dan plasma, dan digunakan 

dalam industri mikrobiologi, industri makanan, sebagai pakan ternak 

yang semuanya mengandung generasi peptida bioaktif.  

Protein daging dan tulang (Trimming Tulang) juga sangat 

potensial digunakan untuk pembuatan peptida bioaktif dalam bidang 

industri pakan ternak, industri makanan, industri farmasi, kimia dan 

kosmetik. Trimming Daging dan tulang yang dihasilkan saat 

penyembelihan juga bisa langsung digunakan untuk pembuatan 

peptida bioaktif. Organ Dalam (jeroan) merupakan produk samping 

yang mempunyai protein tinggi. Potensi adanya peptida bioaktif di 

dalamnya sangat bisa dieksplorasi dan digunakan sebagai produk-

produk fungsional. Demikian juga dengan kulit merupakan produk 

samping yang kaya akan kolagen. Bagian ini bisa dihidrolisis enzimatis 

untuk menghasilkan asam amino hidrofobik yang berfungsi sebagai 

peptida bioaktif yang optimal. Semua peptida bioaktif yang 

bersumber dari berbagai jenis by product peternakan tersebut dapat 

dimanfaatkan di berbagai bidang diantaranya: industri makanan, 

industri kesehatan, industri farmasi, industri kosmetik, industri 

kimia, industri mikrobiologi. Penyajian produk bisa dalam bentuk 

suplement, ingredient, preparat biologis, preparat farmasi, preparat 

kesehatan, preparat kosmetik dan lain sebagainya. Produk ini lebih 

aman untuk kesehatan manusia modern karena berasal dari sumber 

alami by-product peternakan. 
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2.2 CEKER AYAM 

Ceker ayam berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti kaki 

dan kuku yang panjang pada ayam, itik dan sebagainya 

(www.kbbi.com). Ceker ayam merupakan salah satu hasil samping 

(by-product) peternakan ayam. By product didefinisikan sebagai hasil 

samping dari pemotongan ternak yang merupakan bagian dari tubuh 

hewan yang secara langsung bukan menjadi makanan utama manusia, 

terdiri dari sebagian karkas, kulit, tulang, kulitan daging, jaringan 

lemak, tanduk, kaki, kepala dan organ dalam (Lafarga and Hayes, 

2014).  

Ceker ayam (Shank) adalah suatu bagian dari tubuh ayam yang 

kurang diminati, yang terdiri atas komponen kulit, tulang, otot, dan 

kolagen (Puspawati dan Simpen, 2012). Komposisi kimia ceker ayam 

mengandung kadar air 65,9%; protein 22,98%; lemak 5,6%; abu 3,49%; 

dan bahan-bahan lain 2,03% (Widyaningsih dkk., 2015). Komposisi 

kimia bubur ceker ayam yang telah di keringkan menjadi bubuk 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Literasi Kandungan Bubuk Ceker Ayam (Widyaningsih dkk., 

2015)a dan (Susanto et al. 2018a)b 

Komposisi Bubuk Ceker Ayam 
(% BK)a 

Bubuk Ceker Ayam 
(% BK)b 

Protein 47,87 42,68±2,61 
Lemak 13,57 25,50±1,19 

Kadar Air 4,49 3,90±0,04 
Kadar Abu 22,02 11,29±1,02 

Glukosamin 4,08 16,63±1,38 

 

Berdasarkan penelitiannya Susanto (2018) diketahui bahwa 

nilai kadar protein tertinggi dalam komposisi kimiawi bubuk ceker 

ayam sebesar 42,68±2,61%, kemudian lemak 25,5±1,19%, karbohidrat 

16,63±0,04%, Abu 11,9±1,02% dan kadar air 3,90±1,38%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kandungan protein ceker ayam broiler tidak 

berkurang akibat proses pengeringan dan penghalusan sampel. Kadar 

protein tersebut juga sebanding dengan hasil penelitian Widyaningsih 

et al. (2015) dan Dhyantari et al. (2015) dengan kisaran nilai kadar 

protein sebesar 42 - 47%.  
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Identifikasi kadar protein ceker ayam sangat penting untuk 

tahapan selanjutnya yaitu sebagai data awal dalam mengetahui 

kandungan protein terlarut dan ekstrak peptida yang berfungsi 

sebagai antioksidan. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa kadar 

protein ceker ayam tersebut sebagian besar tersusun dari kolagen 

dengan nilai rendemen sebesar 18 – 20% berat kering (Hashim et al. 

2014a). Hidrolisis protein kolagen dan non kolagen dalam ceker ayam 

tersebut berpotensi menghasilkan variasi peptida dan asam amino 

bebas yang berfungsi sebagai antioksidan (Lasekan et al., 2013). 

Berdasarkan Tabel 2 juga diketahui bahwa nilai komponen non 

protein seperti lemak, karbohidrat dan abu masih cukup tinggi. Hal 

ini akan mempengaruhi proses ekstraksi protein dalam ceker ayam 

tersebut. Ikatan peptidoglican antara protein dan karbohidrat dalam 

ceker ayam merupakan pertimbangan khusus dalam menentukan 

jenis pelarut beserta pH yang optimum dalam ekstraksi protein 

terlarut dan peptida aktif (Liu et al., 2001). Kandungan Lemak 

sebesar 25,5±1,19% menunjukkan bahwa ayam broiler menyimpan 

energi dalam bentuk jaringan adiphose hingga ke organ kaki yaitu di 

bagian ceker ayam. Saat proses ekstraksi protein, keberadaan lemak 

ini juga harus bisa dihilangkan secara maksimal.  

Kandungan abu atau mineral dalam bubuk ceker ayam juga 

cukup tinggi sebesar 11,9±1,02%. Mineral merupakan salah satu 

komponen penting dalam ceker ayam. Mineral berinteraksi dengan 

protein membentuk matriks dalam membangun tulang ceker ayam. 

Katti et al. (2008) menyebutkan bahwa mineral mempengaruhi 

pergerakan protein melalui simulasi collagen-hydroxyapatite dalam 

tulang. Keberadaan mineral harus bisa dipisahkan secara maksimal 

dalam proses ekstraksi protein ceker ayam. 

Kadar air bubuk ceker ayam tercapai cukup rendah sebesar 

3,90±1,38% menunjukkan optimalnya proses pengeringan yang 

dilakukan. Hal ini bertujuan agar sampel tetap terjaga kualitas nya 

saat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hettiarachchy 

dan Navam (2012) menjelaskan bahwa adanya air yang rendah dalam 

suatu bahan pangan akan menyebabkan struktur protein lebih 

tertutup sehingga potensi terdenaturasi dan hilangnya peptida 

bioaktif akan semakin kecil. 

Kulit ceker ayam sebagian besar tersusun oleh kolagen. 

Kolagen banyak diteliti sebagai prekursor yang baik bagi peptida 
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bioaktif yang di dalamnya terdapat skuens antihipertensi, 

antitrombotic, dan dipeptidyl dipeptidase – IV (DPP-IV, EC. 3.4.14.5) 

(Lafarga and Hayes, 2014). Protein kolagen secara nutritif sulit 

dicerna oleh tubuh karena mengandung antinutrisi dan protein yang 

sukar larut. 

Pemanfaatan protein dari produk hasil samping ternak harus 

memperhatikan nilai antinutrisinya, sehingga perlu dipertimbangkan 

kelarutannya melalui proses hidrolisis dengan pH, suhu, kelarutan ion 

serta lama maserasi yang sesuai dalam mengekstraksi asam aminonya 

(Martínez-Alvarez et al., 2015). Penelitian Sompie et al. (2015) 

menyebutkan bahwa perbedaan suhu ekstraksi tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap rendemen, kekuatan gel, dan 

viskositas gelatin kulit kaki ayam, namun berpengaruh nyata 

terhadap kadar protein dan kadar air. 

Penelitian tentang eksplorasi terhadap peptida bioaktif dalam 

ceker ayam selama ini belum pernah dilakukan. Hidrolisis protein 

ceker ayam yang dikhususkan untuk memperoleh sifat antioksidan 

juga belum pernah dijelaskan secara terperinci. Ceker ayam 

berpotensi untuk dieksplorasi lebih dalam terkait dengan komponen 

bioaktif khususnya fraksi peptida yang bersifat antioksidan. 

 

2.3 PROTEIN 

Protein merupakan komponen nutritif yang dibutuhkan oleh makhluk 

hidup. Kandungan jenis dan jumlah protein dalam daging dan by-

product peternakan berbeda antara jenis ternak satu dengan yang 

lain, perbedaan tersebut juga dipengaruhi faktor pakan, umur, jenis 

kelamin dan lokasi bagian tubuh (Lawrie 2006). Ayam merupakan 

sumber protein hewani yang produksinya tinggi, kandungan protein 

daging ayam adalah 18-22% (Warris 2000). Kandungan protein di 

dalam ceker ayam adalah 22 – 28 % (Martínez-Alvarez et al., 2015). 

Penelitian-penelitian tentang protein telah difokuskan 

terhadap karakterisasi, rekasaya dan optimasi fungsinya (Richardson 

et al., 1999). Protein adalah rantai polimer dari monomer asam 

amino yang mempunyai struktur dan fungsi berdasarkan rantai 

polipeptidanya (Carey et al., 1990). Protein berperan penting dalam 

menentukan sifat sensori dan fungsional makanan (Khiari et al., 

2014). Struktur kompleks protein dan unsur C, O, H dan N 
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menyebabkan perbedaan karakteristik masing-masing jenis protein 

(Shao et al. 2016). Perbedaan karakteristik sifat protein juga 

dipengaruhi oleh interaksi antar komponen, sehingga membentuk 

struktur kimia baru yang mengerahkan sifat aktifnya (Ma et al. 2012). 

Berdasarkan kelarutannya, protein daging dan by-product 

ayam dikategorikan menjadi protein sarcoplasmic, protein myofibril 

dan protein stromal (Dinh, 2008). Sarcoplasmic terlarut dalam air 

dengan kekuatan ionik rendah (<0,15), myofibril larut dalam garam 

dengan ionik lebih kuat, sedangkan stromal adalah protein tidak 

terlarut yang terdiri dari kolagen, elastin dan reticulin ( Dinh, 2008). 

Kolagen merupakan protein dominan penyusun by-product 

peternakan khususnya pada organ tulang dan kulit ayam. 

 

2.3.1 Asam Amino 

Asam amino adalah bagian dari struktur protein yang disifatkan oleh 

α atom karbon pusat, yang mempunyai fungsi biologis berdasarkan 

gugus fungsi (R) yang berbeda (Carey et al., 1990). Sifat dan 

komposisi asam amino ditentukan oleh faktor sumber asam amino, 

teknik ekstraksi, modifikasi dengan tujuan sifat tertentu, interaksi 

komponen yang satu dengan yang lain serta perbedaan sifat yang 

dihasilkan oleh gugus rantai samping masing-masing asam amino 

tersebut (Samicho et al., 2013). 

Beberapa asam amino berdasarkan struktur bagian rantai 

samping (R) digambarkan Johnson (2008) seperti berikut : 
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Gambar 3. Struktur Gugus Rantai Samping Berbagai Asam Amino (Johnson 

2008)  

 

Nilai biologis protein diekspresikan sebagai indeks asam amino 

esensial (Bivolarski et al., 2011). Asam amino esensial merupakan 

asam amino yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh makhluk 

hidup sehingga diperlukan asupan dari makanan, diantaranya histidin, 

isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan dan 

valin (Johnson 2008). Asam amino non esensial adalah asam amino 

yang dapat diproduksi oleh tubuh sehingga tidak perlu asupan dari 

makanan, diantaranya alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, 

sistein, asam glutamat, glisin, prolin, selenosistein, serin, taurin, 

tirosin dan ornitin (Leggio et al. 2012). 

Perubahan biokimia yang penting di dalam jaringan ikat lebih 

banyak disebabkan aktivitas proteolisis alamiah di dalamnya maupun 

oleh enzim mikroba yang menghasilkan asam amino bebas (Free 

amino acid / FAAs), peptida dengan berat molekul rendah, aldehid, 

asam organik dan amina (Leggio et al. 2012). Penelitian Ruiz-Capillas 

and Moral (2004) mengidentifikasi terjadi perubahan FAAs baik yang 

esensial maupun non esensial selama masa penyimpanan. Szterk 

(2015) menambahkan bahwa selama penyimpanan di suhu 

Asam Amino Struktur Rantai Samping Asam Amino Struktur Rantai Samping 
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refrigerator akan terjadi proteolisis lebih lanjut khususnya creatine 

dan creatinine. 

Proses proteolisis juga dapat terjadi pada protein ceker ayam. 

Peptida bioaktif berpotensi dihasilkan dari proses proteolisis 

tersebut, selain peptida bioaktif yang berasal dari jaringan ikat. 

Identifikasi sifat antioksidan harus dilakukan pada fraksi protein 

terlarut maupun fraksi protein yang tidak larut, keduanya berpotensi 

menghasilkan peptida yang bersifat antioksidan. 

 

2.4 KOLAGEN 

Kolagen merupakan protein yang mempunyai komposisi dan pola 

skuens asam amino yang unik serta karakteristik intramolekuler yang 

saling berikatan silang (Brodsky et al., 2005). Kolagen disusun dari 

jaringan ikat yang dibentuk oleh tropokolagen yang tersusun dari 

protofibrils, strukturnya berbentuk tiga rantai polipetida berbentuk 

alfa helix (triple helix), tersusun lebih dari 1000 asam amino yang 

didominasi oleh glysine, proline dan hydroxyproline (Warris, 2000). 

Kolagen dikenal kaya akan asam amino hidrofobik, sehingga 

diharapkan dapat memberikan peptida antioksidan alami dan 

mengerahkan sifat antioksidan yang lebih tinggi (Lin et al. 2010). 

Kolagen diklasifikasikan menjadi 27 tipe berdasarkan ukuran, 

fungsi, komposisi dan distribusi asam amino penyusunnya (Hashim et 

al. 2015). Kolagen tipe I (α) sebagian besar ditemukan secara 

dominan di dalam jaringan ikat seperti pada kulit, tulang dan tendon 

(Nalinanon et al., 2011). Tipe α terdiri dari satu rantai polipeptida, 

sedangkan tipe β dan γ terdiri dari dua dan tiga rantai polipetida 

(Brodsky et al. 2005). 

Penelitian yang dilakukan Hashim et al. (2014) telah 

mengisolasi kolagen dari kaki ayam dengan menggunakan enzim 

papain dan pepsin dalam larutan asam asetat pada suhu 4 ° C selama 

24 jam dengan hasil 18,16% dan 22,94% dari berat kering. Ekstraksi 

kolagen juga pernah dilakukan Liu et al. (2001) dengan perlakuan 5% 

asam sitrat, asam asetat, asam hidroklorid dan asam laktat dengan 

lama perendaman 12, 24, 36 dan 48 jam, ekstrak kolagen terbaik 

diperoleh dari 5% asam laktat selama 36 jam. 
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BAB III : KOMPONEN BIOAKTIF 
 

 

 

Komponen bioaktif merupakan senyawa di dalam bahan 

makanan yang mempunyai fungsi kesehatan dan kemampuan 

mencegah propagasi penyakit (Hettiarachchy, 2012). Fungsi 

kesehatan tersebut diantaranya : hypocolesterolemic, antioxidative, 

antithrombotic, antimicrobial, opioid dan immunomodulatory 

(Hartmann and Meisel, 2007). Komponen bioaktif mempunyai sumber 

dan jenis tertentu yang dijelaskan pada sub bab berikut ini. 

 

3.1 SUMBER KOMPONEN BIOAKTIF 

Penelitian Acquistucci et al. (2013) menyebutkan bahwa butiran 

sereal mengandung beberapa senyawa fenolik seperti flafonoid, asam 

fenolik dan proanthocyanidins utamanya terdapat pada kulit luar 

butiran, dan juga mengandung substansi karotein yang dapat 

mereduksi kerusakan oksidasi pada biomolekul. Pada gandum 

ditemukan senyawa fenolik yang mempunyai 90% aktivitas 

antioksidan yang didominasi oleh ferulic acid (Adom, et al., 2003). 

Kandungan senyawa bioaktif dalam daging dilaporkan Purchas 

and Busboom (2005) antara lain adalah taurine yang mempunyai 

banyak fungsi terkait dengan kesehatan mata dan penyakit jantung, 

senyawa carnosine juga berperan dalam kesehatan jantung, menjaga 

keseimbangan dalam otot dan bersama coenzyme Q10, berfungsi 

sebagai antioksidan, sedangkan senyawa creatine sangat penting 

dalam metabolisme energi. 

 

3.2 JENIS SENYAWA BIOAKTIF 

Arihara and Ohata (2008) mengklasifikasi senyawa bioaktif menjadi 2 

yaitu: 1) berasal dari turunan fat dan asam lemaknya, contohnya 

cunjugated linoleic acid (CLA), serta 2) berasal dari turunan protein 

dan asam aminonya terutama dari golongan peptida seperti carnosine 

dan L-carnitine. PUFA dan CLA lebih aktif pada peningkatan kapasitas 

otak namun meningkatkan oksidasi dalam makanan (Descalzo and 
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Sancho, 2008). Carnosine (β alanin L histidine) merupakan agen 

penyeimbang yang berasal dari otot skeletal dan mempunyai efek 

antioksidan (Djenane et al., 2004).  

Senyawa bioaktif dalam jaringan ikat pada ikan dan hewan 

pernah diteliti kegunaan nya sebagai antihipertensi, antitrombotik, 

imunomodulator dan mempunyai aktivitas antioksidan (Kim and 

Mendis, 2006). Nama senyawa tersebut belum disebut secara khusus 

karena sangat beragam. Keragaman terdapat pada jenis, ukuran dan 

struktur molekul yang diidentifikasi utamanya pada peptida bioaktif 

(Peiretti et al. 2011). Hal ini yang menyebabkan belum adanya 

standar peptida yang secara khusus digunakan dalam 

mengidentifikasi peptida bioaktif dalam jaringan ikat pada hasil 

samping hewan. 

 

3.3 PEPTIDA BIOAKTIF 

Peptida bioaktif pertama kali dilaporkan Mellander (1950) ketika 

mengamati casein yang menurunkan fosforilasi peptida dalam tulang 

bayi. FitzGerald and Murray (2006) mendefinisikan peptida bioaktif 

sebagai peptida dengan aktivitas layaknya hormon atau obat yang 

mempunyai fungsi modulasi melalui interaksi ikatan reseptor khusus 

pada target sel untuk menghasilkan respon fisiologis. Mayoritas 

peptida bioaktif diketahui tidak diserap langsung oleh saluran 

pencernaan ke dalam sirkulasi darah, namun efeknya mungkin 

memediasi secara langsung dalam lumen lambung atau melalui 

reseptor dalam usus (Stadnik et al., 2015). 

 

3.3.1 Pembentukan Peptida Bioaktif 

Peptida bioaktif dapat diturunkan dari precursor protein dengan 

beberapa metode diantaranya melalui proses proteolisis di dalam 

saluran pencernaan, secara kimiawi atau hidrolisis enzim secara in 

vitro selama proses pengolahan dan fermentasi mikroba (Milan et al., 

2013). Sebagian besar protein mengandung potongan bioaktif, namun 

tidak bisa aktif tanpa protein induknya. Bagian peptida yang aktif di 

hasilkan dari native protein hanya melalui proteolitik pencernaan, 

komponen ini mampu bertahan dari pengaruh enzim seperti pepsin, 

tripsin, chymotrypsin, elastase dan carboxypeptidase. Kandungan 

peptida dalam daging akan meningkat selama pelayuan post mortem. 
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Perubahan tingkat oligopeptida terjadi selama penyimpanan daging 

sapi, babi maupun ayam. Selama masa simpan protein daging 

mengalami proses hidrolisis oleh endegenous protease dalam daging 

seperti calpains dan cathepsins. Proses hidrolisis enzimatis yang 

berperan memperbaiki tekstur, rasa dan flavor daging tidak 

dilaporkan mempengaruhi terbentuknya peptida bioaktif selama 

penyimpanan, tetapi meningkatkan angiotensin I-con- verting 

enzyme (ACE) yang mempunyai Aktivitas penghambatan selama 

penyimpanan daging (Arihara, 2006). Sintesis peptida bioaktif 

diilustrasikan pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Ilustrasi Sintesis Peptida bioaktif dari Protein Daging (Arihara 

2006) 

 

3.3.2 Struktur Molekul Peptida Bioaktif 

Aktivitas peptida bioaktif tergantung pada komposisi dan urutan 

asam amino. Perbandingan molekul peptida bioaktif dapat dilakukan 

dengan molekul kecil konvensional. Peptida ini memiliki aktivitas 

bioaktif tinggi. Molekul ini juga bertindak pada target spesifik dalam 

tubuh, memiliki tingkat toksisitas yang rendah dan tidak menumpuk 

dalam jumlah kecil di jaringan (Milan et al., 2013). 

Struktur peptida yang berfungsi sebagai antioksidan juga telah 

diteliti. Saiga et al. (2003) mengidentifikasi struktur (Asp-Ala-Gln-

Glu-Lys-Leu-Glu) dari proses hidrolisis protein kolagen dengan 

perlakuan protease (papain atau actinase E), peptida tersebut 

menunjukkan tingkat aktivitas antioksidan tertinggi pada sistem 

peroksidasi asam linolenat. Pihlanto-Lepp¨al¨a (2001) juga 
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melaporkan bahwa peptida opioid yang mempunyai efek pada sistem 

saraf dan fungsi pencernaan seperti endorfin, enkephalin, dan 

prodynorphin memiliki struktur urutan N-terminal yang sama yaitu 

Tyr-Gly-Gly-Phe. Beberapa peptida opioid yang berasal dari protein 

makanan juga telah banyak diteliti, pada umumnya adalah N-

terminal dengan urutan Tyr-X-Phe atau Tyr-X1-X2-Phe, adanya residu 

N-terminal tirosin dan asam amino aromatik pada posisi ketiga atau 

keempat membentuk struktur penting yang cocok dengan situs 

pengikatan reseptor opioid. 

Penelitian peptida bioaktif juga pernah dilakukan pada ikan 

pari yang mempunyai struktur gugus utama hidrofobik terpusat dan 

dikelilingi oleh residu hidrofilik dan dinamis. Posisi N-pusat dan C-

terminal dikelilingi oleh hydrophobic Pro (prolyne) (urutan IVRPPPV) 

mengadopsi struktur kaku α-helix terbuka. Karakteristik penting lain 

adalah tingginya mobilitas muatan negatif bagian C-terminal dari 

peptida (urutan EETPE) (Conceição et al., 2009). 

 

3.3.3 Peptida Bioaktif Sebagai Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal radikal bebas 

di dalam fisiologis makhluk hidup. Antioksidan secara alami 

diproduksi di dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui transport 

bahan makanan yang mengandung zat antioksidan, senyawa ini 

dimanfaatkan oleh membran sel tubuh ternak untuk 

mempertahankan oksidasi postmortem (Descalzo and Sancho, 2008). 

Sumber antioksidan terdiri dari sumber hayati dan sumber hewani. 

Perbedaannya adalah ekstrak antioksidan dari bahan hewani 

khususnya jenis peptida mempunyai nilai lebih diantaranya selain 

berfungsi sebagai antioksidan, juga berfungsi sebagai sumber nutrisi 

asam amino baik esensial maupun non esensial. 

3.3.3.1 Mekanisme Kerja Peptida Antioksidan 

Peptida antioksidan dapat mengikat logam dan mampunyai Aktivitas 

donor ion hidrogen atau elektron untuk menghentikan rantai reaksi 

radikal bebas tersebut dalam tubuh (Escudero et al., 2013). Peptida 

yang mempunyai fungsi antioksidan adalah glutathione (c-Glu-Cys-

Gly), carnosine (b-alanyl-L-histidine), anserine (b-alanyl-L-1-

methylhistidine), dan ophidine (b-alanyl-L-3-methylhistidine) dan 

mayoritas mempunyai berat molekul 500 – 1800 Da, (Samaranayaka 
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and Li-Chan, 2011), dimana asam amino dengan berat molekul <1000 

Da mempunyai aktivitas antioksidan tinggi karena proporsi asam 

amino aromatik dan hidrofobik yang tinggi (Soladoye et al., 2015) 

Peptida antioksidan mengandung asam amino hidrofobik 

seperti Valine atau Leusine pada N-terminal dan Pro, His, Tyr, Trp, 

Met dan Cys pada urutannya. Asam amino hidrofobik dapat 

meningkatkan kehadiran peptida tersebut pada interaksi air dan 

lemak untuk menangkal radikal bebas yang diturunkan dari fase 

lemak. Struktur tersebut bekerja melalui donor Hidrogen, menjebak 

radikal dari peroxy lemak serta pada beberapa peptida yang 

mempunyai gugus imidazole seperti Histidine ini dapat mengikat 

logam. Beberapa peptida lain dengan urutan Pro-His-His dapat 

bersinergi dengan senyawa antioksidan terlarut yang diturunkan dari 

lemak seperti tocopherols dan butylated hydroxyanisole (BHA)  

(Samaranayaka dan Li-Chan, 2011). 

3.3.3.2 Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan didefinisikan kemampuan suatu komponen 

untuk menghambat degradasi oksidasi (Descalzo and Sancho, 2008). 

Prinsip kerja peptida bioaktif sebagai antioksidan melalui beberapa 

cara diantaranya : mempengaruhi penyangga ion, inisiasi langkah 

oksidasi, menurunkan performa peroxide, dan bereaksi dengan 

metabolit sekunder (Kansci et al., 1997). Disebutkan oleh Descalzo 

and Sancho (2008) bahwa di dalam sel tubuh ternak terdapat enzim 

antioksidan yang mempunyai aktivitas menghambat radikal bebas, 

meliputi enzim catalase, superoxide dismutase, dan gluthatione 

peroxidase. 

3.3.3.3 Kapasitas Antioksidan Dalam Menangkap Dpph 

Aktivitas antioksidan didefinisikan kamampuan suatu komponen 

Senyawa 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) merupakan senyawa 

radikal berbentuk nitrogen buatan (Letelier et al., 2008) yang relatif 

stabil dan sering digunakan dalam evaluasi kapasitas penghambatan 

radikal bebas (Nakajima et al., 2009). Molekul radikal termasuk 

oksigen dan nitrogen yang bereaksi dengan ion hidrogen membentuk 

senyawa superoxide(O2*) dan hidroxyl (*OH), di dalam tubuh dapat 

menimbulkan penyakit (Wettasinghe and Shahidi, 2000).  

Dasar pengujian DPPH adalah pengukuran resonansi elektron 

yang ditangkap dengan spektrometer selama bereaksi dengan 
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senyawa antioksidan (Fadda et al., 2014). Interpretasi hasil 

pengujian antioksidan dengan metode DPPH dilakukan dengan 

variabel kapasitas antioksidan dan persentase penghambatan (% 

Inhibition) (Molyneux 2004). Kapasitas antioksidan dihitung 

berdasarkan nilai konsentrasi efisien atau Efficient Concentration 

(EC50), yaitu konsentrasi senyawa antioksidan yang memberikan 

penghambatan sebesar 50% (Fadda et al., 2014). Nilai EC50 

berbanding terbalik dengan kapasitas antioksidan, artinya semakin 

kecil nilai EC50 maka semakin tinggi kapasitas antioksidan sampel 

tersebut (Molyneux 2004). 
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BAB IV : PRINSIP EKSTRAKSI PEPTIDA 

BIOAKTIF 
 

 

 

Analisis peptida bioaktif terkendala kurangnya basis data 

penelitian tentang struktur N dan C-terminal. Hal serupa juga terjadi 

pada kurangnya penelitian tentang aktivitas enzim proteolitik yang 

spesifik dalam isolasi peptida bioaktif (López et al., 2015). Referensi 

penelitian yang masih kurang tersebut menyebabkan peneliti 

menggunakan tinjauan umum dalam menentukan dan 

mengkarakterisasi peptida bioaktif. 

Senyawa peptida dalam makanan tidak berdiri sendiri dan 

selalu berikatan dengan komponen non-peptidic (yaitu, lipid, gula), 

hal ini bisa mengganggu dalam analisis peptida. Oleh karena itu, 

dalam praktiknya sulit untuk menganalisis peptida makanan dengan 

akurasi yang baik tanpa melakukan langkah persiapan sampel 

(Martínez-maqueda et al., 2013). Persiapan dapat terdiri prosedur 

beragam untuk isolasi, pemurnian, dan analisis pra-konsentrasi 

(Poliwoda and Wieczorek, 2009). 

RP-LC dan elektroforesis kapiler (CE), adalah metode analisis 

dasar yang digunakan untuk analisis chemometrical dari peptidome 

makanan (Minkiewicz et al., 2008). Metode CE dan kapiler 

electrochromatography (CEC), harus ada pembatasan penerapan 

volume sampel yang sangat kecil (dalam ukuran nano atau satuan 

picolitre), dan harus dilakukan langkah pra-konsentrasi dan pra-

pemisahan dalam sampel dengan konsentrasi atau kompleks 

campuran peptida yang rendah tersebut (Kasicka, 2012). Langkah 

pertama bisa dilakukan dengan pembersihan untuk menghapus zat 

yang mengganggu, kemudian dilakukan penerapan langkah fraksinasi 

yang berbeda seperti yang telah banyak laporkan (González de Llano 

et al 2004; Asensio-Ramos et al. 2009; Hernández-Ledesma et al., 

2012).  

Derivatisasi (turunan/perubahan bentuk kimia) peptida 

mungkin diperlukan dalam beberapa analisis untuk hasil deteksi yang 
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lebih baik (Wang et al., 2011). Kebanyakan derivatisasi 

dikembangkan dengan metode fluorescence (pancaran radiasi suatu 

zat dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari sinar-X 

maupun UV) dengan batas deteksi (LODs) adalah sekitar dua sampai 

tiga kali lipat lebih rendah dari serapan sinar UV (Kasicka, 2012). 

Skema prinsip ekstraksi peptida bioaktif dari produk hasil samping 

daging disajikan pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Diagram Prinsip Ekstraksi Peptida Bioaktif dari Produk Hasil 

Samping (Toldrá et al., 2012) 
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BAB V : PRINSIP IDENTIFIKASI 

PEPTIDA BIOAKTIF 
 

 

 

Identifikasi peptida bioaktif merupakan tahapan yang sangat 

penting dalam memastikan peptida bioaktif yang diperoleh. Ada 

beberapa prinsip dasar yang harus diketahui dalam mengidentifikasi 

peptida bioaktif. Prinsip tersebut dijelaskan pada sub bab berikut ini. 

 

5.1 PRINSIP IDENTIFIKASI PEPTIDA BIOAKTIF 

Metode yang dapat digunakan dalam pemisahan peptida bioaktif dan 

proses hidrolisis ada beberapa model, diantaranya metode 

ultrafiltrasi (Milan et al., 2013). Metode dengan sistem membran 

ultrafiltrasi dapat digunakan untuk mendapatkan fraksi hidrolisis 

berdasarkan ukuran peptida sehingga diperoleh peptida dengan berat 

molekul yang diinginkan (Ryan et al., 2011; Najafian and Babji, 

2012). Metode lebih tepat dapat dilakukan dengan nanofiltration 

(Najafian and Babji, 2012). Untuk tujuan yang sama juga bisa 

dilakukan dengan metode pertukaran ion, filtrasi gel, liquid 

chromatography (HPLC), reversed-phase liquid chromatography (RP-

HPLC), dan gel permeation chromatography (Pedroche et al., 2007; 

Chabeaud et al., 2009; Agyei and Danquah, 2012). Untuk kapasitas 

muatan biomolekul yang lebih kuat bisa digunakan teknik 

electromembrane filtration (EMF) (Agyei and Danquah, 2012). 

Analisis dengan Matrix-assisted laser desorption/ionization time of 

flight (MALDI-TOF) mass spectrometric analysis juga bisa digunakan 

(Najafian and Babji, 2012).  

Metode-metode tersebut bisa digunakan secara terpisah, 

tetapi juga diperlukan kombinasi antara dua atau lebih metode untuk 

produksi dan isolasi peptida (Agyei and Danquah, 2012). Dilaporkan 

bahwa HPLC biasanya digunakan dengan UV detector atau mass 

spectrometer (Najafi an and Babji, 2012). Fraksi peptida tunggal 

dapat diidentifikasi dengan menggunakan mass spectrometry dan 

protein sequencing, sementara liquid chromatography dapat diikuti 
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dengan mass spectrometry (LC–MS/MS) atau metode konvensional 

filtrasi membran juga bisa digunakan (Ryan et al., 2011; Agyei and 

Danquah, 2012; Najafian and Babji, 2012).  

Secara skematik proses identifikasi peptida bioaktif disajikan 

pada gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 6. Skema Identifikasi Peptida Bioaktif (Ryan et al., 2011) 

 

 

5.2 INSTRUMEN IDENTIFIKASI PEPTIDA BIOAKTIF 

Proses identifikasi peptida bioaktif dalam produk hasil ternak 

tergantung dari alat yang digunakan. Banyak alat-alat modern yang 

bisa digunakan, diantaranya yang umum dipakai saat ini adalah 

LC/MS dan FTIR yang akan dijelaskan pada sub bab berikut ini. 
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5.2.1 Licuid Chromatography-Mass Spectrophotometry 

Liquid chromatography-mass spectrophotometry (LC-MS) adalah 

analisis penggabungan antara metode pemisahan dengan HPLC dan 

metode deteksi masa dari MS (Macià et al., 2012). Dijelaskan lebih 

lanjut oleh Sri Kantha et al. (2000) bahwa prinsip kerja LC adalah 

teknik Kromatografi cair dengan cara pemisahan senyawa-senyawa 

suatu bahan berdasarkan kepolarannya melalui fase gerak cair yang 

dialirkan melalui kolom menuju ke detektor. Sedangkan MS 

merupakan detektor yang dapat mengidentifikasi hasil pemisahan 

suatu senyawa berdasarkan berat molekulnya (Peiretti et al. 2011).  

Ginting (2012) menjelaskan teknik LC-MS mempunyai 

kelebihan diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Penggunaan detektor spektrometer masa dapat memperoleh 

hasil analisis yang spesifik 

2. LC-MS tidak hanya bisa digunakan pada molekul volatil (< 500 

Da), namun dapat digunakan pada molekul yang sangat polar 

dengan persiapan sampel cukup sederhana tanpa teknik 

derivatisasi. 

3.  Metode pengujian bisa dikembangkan secara fleksibel dengan 

waktu yang singkat. 

4. Dapat menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif 

melalui seleksi ion yang sangat cepat dengan banyak 

parameter. 

5.2.1.1 Fourier Transform Infrared Spectroscopy  

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) merupakan metode 

yang unik untuk mengumpulkan informasi kimia dari sampel biologis 

dengan resolusi spasial yang tinggi (umumnya ~ 10 µm) (Nikoli, 2011). 

Lebih, lanjut dinyatakan bahwa FTIR dapat mengidentifikasi molekul 

kompleks pertukaran isotop D2O dan secara sensitif dapat 

menentukan gugus OH yang berhubungan dengan kekuatan ikatan 

hidrogen, juga dapat menentukan molekul kristal hidrat dan struktur 

rantai eksopolisakarid.  

FTIR biasa digunakan dalam analisis protein dan peptida yang 

lebih umum melalui penyerapan sinyal IR. Metode Spektroskopik lain 

yang lebih spesifik dapat menggunakan circular dichroism (CD), 

ultraviolet absorption dan fluorescence spectroscopy, Raman dan 

nuclear magnetic resonance (NMR). Pada analisis struktur skunder, 
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NMR dan Raman Spectroscopy perlu sampel dengan konsentrasi 

protein tinggi dan sesuai digunakan untuk identifikasi protein dengan 

berat molekul kecil pada 200 residu asam amino. Analisis dengan 

metode CD terbatas pada sampel yang perlu pemurnian larutan 

protein agar tidak mengganggu penyerapan cahaya. Berbagai metode 

tersebut akan dapat memberikan gambaran struktur, interaksi, dan 

perubahan konformasi dalam peptida dan protein (Singh, 2000). 

Spektrum inframerah dapat dibagi menjadi tiga kelompok 

utama: 1) berjangkauan jauh (<400 cm-1), 2) menengah inframerah 

(4000-400 cm-1) dan dekat (13000-4000 cm-1). Pada dasarnya 

spektrum 4000-2500 cm-1 dapat mengidentifikasi struktur O-H, C-H 

dan N-H. Spektrum 2000-1500 cm-1 pada C = C dan C = O. Gugus 

karbonil adalah salah satu penyerapan yang paling mudah dikenali 

dalam spektrum inframerah. Hal ini diketahui dari band paling sering 

muncul dalam spektrum. Jenis C = O obligasi terdeteksi pada 

spektrum 1830-1650 cm-1. Karbonil logam biasanya dapat menyerap 

di atas 2000 cm-1 , ikatan C = N juga terjadi di spektrum ini dan 

biasanya lebih kuat (Stuart, 2010). 
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BAB VI : METODE OPTIMASI 

KELARUTAN PROTEIN 
 

 

 

Peptida bioaktif relatif banyak diperoleh dari protein terlarut 

suatu bahan pangan. Pada penulisan ini dikhususkan metode 

preparasi sampel pada ceker ayam yang akan diekstraksi peptida 

bioaktifnya. Prosedurnya antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Pengambilan Sampel 

Ceker ayam diambil berdasarkan keseragaman jenis strain, 

kisaran umur 34-36 hari dan bobot badan 1,8-1,9 kg, 

kemudian dilayukan (aging) selama 8 jam pada suhu 16C. 

Dilakukan preparasi berdasarkan modifikasi terhadap metode 

yang pernah dilakukan Widyaningsih dkk. (2015) yaitu:  

1. Sortasi dan pengulitan 

Pembersihan ceker ayam dari kuku, kulit terluarnya dan 

kotoran-kotoran yang menempel pada bagian ceker 

dengan tujuan mendapatkan bahan baku yang bersih dan 

baik. Selanjutnya dilakukan pressure cooker selama 5 

menit tidak lebih lama dari metodenya Widyaningsih dkk. 

(2015) agar tidak terjadi kerusakan komponen senyawa 

bioaktif pada ceker ayam.  

2. Penggilingan basah  

Penggilingan dilakukan menggunakan blender kering, 

sampel ceker ayam yang digiling dalam kondisi setengah 

basah. Hal ini bertujuan untuk memperluas luas 

permukaan dan keseragaman sampel agar mempercepat 

proses pengeringan. 

3. Pengeringan  

Pengeringan dilakukan dalam oven pada suhu 40C selama 

48 jam bertujuan untuk mengurangi kadar air agar saat 

proses ekstraksi bisa diperoleh kelarutan protein yang 

optimal. 

4. Penggilingan kering dan Pengayakan  
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Penggilingan dilakukan dengan blender kering agar 

diperoleh bubuk ceker yang seragam (60 mes) dan 

bertekstur halus. Proses pengayakan dilakukan agar 

diperoleh ukuran bubuk yang relatif sama guna 

mengoptimalkan proses ekstraksi. 

5. Sampel diambil sebagian untuk dianalisis proksimat 

berdasarkan metode AOAC (2005), sebagai data 

pendukung tentang kandungan awal bahan baku. 

6. Menganalisis proksimat sampel ceker ayam meliputi kadar 

air, kadar lemak, kadar protein, kadar abu dan 

karbohidrat.  

b. Ekstraksi protein terlarut dan peptida bioaktif menggunakan 

kombinasi metode Xing et al., (2016) dan Widyaningsih dkk. 

(2015) yang dimodifikasi, yaitu : 

1. Sampel bubuk ceker ayam diambil sebanyak 20 gram 

kemudian ditambahkan 80 ml buffer phosphate (0,2 

mmol/L, pH 7,2) lalu di homogenasi / vortex dengan 

kecepatan 22.000 rpm selama 10 detik sebanyak 3 kali 

(Xing et al. 2016). 

2. Perlakuan tingkat pH yang berbeda dilakukan dengan cara 

menambah asam asetat (CH3COOH) hingga mencapai pH 

yang ditentukan. Kemudian perlakuan suhu yang berbeda 

dilakukan saat pengadukan dengan hot magnetic stirer 

selama 10 menit. Selanjutnya dimaserasi menggunakan 

shaker dengan kecepatan 100 rpm selama 24 jam 

(Widyaningsih dkk., 2015). 

3. Pelarutan dilakukan menggunakan pelarut ammonium 

karbonat 2M (NH4)2CO3 (1:4) dengan menggunakan metode 

maserasi (Widyaningsih dkk., 2015). 

4. Dilakukan sentrifugasi pada 5000 x g pada suhu 4C 

selama 15 menit.  

5. Supernatan hasil ekstraksi dikeringkan dengan 

menggunakan freeze dryer (Widyaningsih dkk., 2015). 

Pengeringan menggunakan freeze dryer bertujuan untuk 

menghilangkan pelarut yang masih menempel pada 

supernatan dan agar hasil ekstrak yang diperoleh dalam 

bentuk bubuk dapat disimpan untuk keperluan analisis 

yang lebih lama. 
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6.1 PROSEDUR PENGUJIAN KELARUTAN PROTEIN 

Prosedur Pengujian Kelarutan Protein dilakukan berdasarkan metode 

Bradford (1976). Pertama adalah mengambil sampel sebanyak 10 μL, 

kemudian ditambahkan dengan 40 μL akuades. Selanjutnya ditambah 

dengan 950 μL reagen Bradford kemudian dihomogenasi dengan 

vortex. Kemudian dilakukan inkubasi pada suhu ruang selama 5 

menit. Pengukuran absorbansi larutan dilakukan dengan 

spektrofotometer visible pada panjang gelombang 595 nm. Standar 

protein yang digunakan adalah albumin serum sapi (BSA) pada kisaran 

0,1-1,0 mg/mL. 

Berikut ini adalah hasil pengukuran absorbansi BSA yang 

digunakan sebagai standar dalam pengujian konsentrasi larutan 

protein ceker ayam. 

 

Data Absorbansi Standar BSA 
  Konsentrasi BSA (mg/ml) Absorbansi 

 Blanko 0,535 
 0,1 0,690 
 0,2 0,794 
 0,3 0,863 
 0,5 1,051 
 1,0 1,284 
 Persamaan linier :  a (slope) = 0,649 

 
b (intercept)= 0,664 
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6.2 HUBUNGAN KELARUTAN PROTEIN DENGAN PEPTIDA 

BIOAKTIF 

Pemanfaatan nutrisi kolagen dapat ditingkatkan melalui pemecahan 

protein menjadi lebih sederhana. Rantai polipepteda kolagen dan 

bentuk crosslink nya dapat dipecah melalui hidrolisis enzimatis (Liu 

et al. 2012). Hidrolisis enzimatis dapat menyebabkan kolagen akan 

terurai menjadi protein terlarut yang berisi peptida-peptida dan 

asam amino seperti prolin dan hidroksiprolin (Liu et al. 2012) yang 

mempunyai berat molekul lebih rendah (Rahmawati dkk., 2013). 

Protein terlarut tersebut berpotensi mengandung senyawa bioaktif 

yang bermanfaat bagi fisiologi tubuh makhluk hidup. Protein terlarut 

dapat di ekstraksi melalui beberapa metode. Proses ekstraksi protein 

terlarut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sumber protein, pH 

larutan, lama ekstraksi, jenis dan kekuatan ionik pelarut. Protein 

dapat larut dalam air, larutan alkali dan larutan garam. Protein 

dengan struktur yang sederhana dan mempunyai berat molekul 

rendah lebih efektif menggunakan pelarut garam (Rahmawati dkk., 

2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan protein adalah 

pH, suhu, jenis dan konsentrasi pelarut dan lama ekstraksi. 

Penggunaan Amonium bicarbonat ((NH4)2CO3) dan lama maserasi yang 

berbeda terhadap kelarutan protein ceker ayam pernah diteliti 

Widyaningsih dkk. (2015). Sehingga perlu dilakukan penelitian 

tentang penggunaan faktor lain diantaranya tingkat pH dan suhu yang 

berbeda mendapatkan protein terlarut yang optimal pada ceker 

ayam. 

 

6.3 OPTIMASI DENGAN PH DAN SUHU 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2018) memperlihatkan data-

data konsentrasi protein terlarut bubuk ceker ayam yang 

diperlakukan dengan beberapa variasi pH dan suhu yang berbeda, 

serta diambil sampel larutan di bagian atas (A) dan larutan di bagian 

bawah (B). Rerata Hasil perlakuan tersebut disajikan pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Pengaruh pH dan Suhu terhadap Ekstrak Protein Ceker Ayam 

pH Suhu (C) 
Rataan±SD 
(mg/ml) 

 Kontrol 50 65  

Kontrol (A) 1,07±0,01 1,08±0,05 1,08±0,08 1,07±0,01a 

Kontrol (B) 0,95±0,01 0,93±0,02 0,98±0,03 0,95±0,02B 

6 (A) 1,08±0,07 1,14±0,05 1,03±0,09 1,09±0,06a 

6 (B) 0,94±0,02 0,93±0,01 0,97±0,03 0,94±0,02A 
4 (A) 1,10±0,08 1,15±0,06 1,08±0,00 1,11±0,03b 

4 (B) 0,93±0,02 0,93±0,02 0,93±0,02 0,93±0,00A 

Rataan±SD 1,08±0,02a 1,12±0,04b 1,06±0,03a  
(mg/ml) 0,94±0,01A 0,93±0,00A 0,96±0,03B  

Keterangan:  Superskrip yang berbeda (a,b) pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0.05) 

 Superskrip yang berbeda (a,b) dan (A, B) pada Kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0.05) 

(A) : Larutan Fraksi Atas, (B) : Larutan Fraksi Bawah 

 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam diketahui bahwa pada 

sampel larutan fraksi bagian atas (A) terdapat perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) faktor pH terhadap konsentrasi protein terlarut 

pada ceker ayam dengan nilai signifikansi 0,041. Faktor suhu 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi protein 

terlarut pada ceker ayam dengan nilai signifikansi 0,001. Hal yang 

sama juga terjadi pada interaksi faktor pH dan faktor suhu yang 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi protein 

terlarut pada ceker ayam dengan nilai signifikansi 0,044.  

Hasil tersebut serupa pada sampel yang diambil dari larutan 

fraksi di bagian bawah (B). Faktor pH dan suhu memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi protein terlarut pada ceker 

ayam dengan nilai signifikansi masing-masing 0,037 dan 0,004, namun 

interaksi faktor pH dan faktor suhu tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap variabel yang sama dengan nilai signifikansi 

0,216. Hal ini disebabkan rendahnya nilai konsentrasi protein terlarut 

yang diperoleh dari larutan di bagian bawah tersebut, sehingga 

secara perhitungan statistik tidak cukup memberikan perbedaan yang 

nyata. 

Hasil dan analisis tersebut diatas sesuai dengan hipotesis 

bahwa kelarutan protein sangat dipengaruhi oleh faktor pH dan suhu 
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saat ekstraksi dilakukan. Kondisi pH akan mempengaruhi kekuatan 

ionik dan ikatan hidrogen dalam protein (Horvath, 2006), sedangkan 

faktor suhu menyebabkan perubahan struktur sekunder dan tersier 

protein baik reversible maupun non reversible (Kumoro et al., 2010). 

Pelarutan protein ceker ayam terjadi akibat perbedaan pH dan suhu 

yang menyebabkan perubahan ion, ikatan dan struktur protein. 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa Rerata konsentrasi 

protein terlarut fraksi bagian atas (A) berkisar 1,06±0,03 – 1,12±0,04 

mg/ml lebih tinggi dari fraksi bagian bawah (B) yang berkisar 

0,93±0,00 – 0,96±0,03 mg/ml. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

suspensi protein dengan berat molekul lebih rendah terpisah dan 

berada di bagian atas larutan. Protein yang berat molekulnya lebih 

besar maupun partikel protein yang tidak terlarut akan mengendap 

ke bawah karena proses sentrifugasi. Griffith (2010) menjelaskan 

bahwa prinsip sentrifugasi adalah pemisahan partikel dari larutan 

melalui rotor. Mäkeläinen dan Heikkinen (2016) menjelaskan bahwa 

hal tersebut dipengaruhi oleh faktor korelasi antara tingkat 

sedimentasi dengan ukuran partikel, kecepatan sentrifugasi, 

perbedaan densitas antara fase cair dan fase padat serta viskositas 

suatu larutan.  

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa konsentrasi protein terlarut 

meningkat sebanding dengan penurunan pH seperti disajikan pada 

Gambar 7 berikut ini. 

 

Gambar 7. Grafik Pengaruh pH terhadap Konsentrasi Protein Terlarut 

 

 Gambar 7 memperlihatkan bahwa konsentrasi tertinggi 

sebesar 1,11±0,03 mg/ml diperoleh dari perlakuan pH 4. Hal ini 

menunjukkan pH optimum terjadinya pengendapan protein serta 
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kondisi isolektriknya dicapai pada pH tersebut. Kelarutan protein 

sangat dipengaruhi interaksi antara pH isoelektrik dengan ion garam 

pelarutnya. Penelitian Ding dan Sui (2016) menyebutkan bahwa 

intensitas serapan tertinggi protein kolagen diperoleh dari kisaran pH 

4 - 5,5 pada penambahan asam asetat dan pelarut natrium fosfat. Hal 

ini mengkonfirmasi penelitian yang kami lakukan, dimana untuk 

mencapai perlakuan pH yang ditentukan adalah menggunakan asam 

asetat dan pelarutnya natrium bikarbonat. Hasilnya tidak jauh 

berbeda yaitu konsentrasi protein tertinggi dicapai pada pH 4. 

Dinyatakan Ashkan et al. (2013) bahwa pada kondisi pH isoelektrik, 

protein dalam kondisi daya muatan positif sama dengan muatan 

negatif, sehingga akan mudah ditarik oleh ion garam pelarut dan 

mengendap. 

Pengaruh suhu terhadap konsentrasi protein terlarut 

mempunyai pola yang tidak linier seperti terlihat pada Gambar 8 

berikut ini. 

 

Gambar 8. Grafik Pengaruh Suhu terhadap Konsentrasi Protein Terlarut 

 

Berdasarkan Gambar 8 diketahui bahwa pada suhu ruang 

(kontrol) nilai konsentrasi yang diperoleh sebesar 1,08±0,02 mg/ml 

kemudian naik secara signifikan pada perlakuan suhu 50C sebesar 

1,12±0,04 mg/ml dan turun lagi secara signifikan pada perlakuan 

suhu 65C sebesar 1,06±0,03 mg/ml. Konsentrasi tertinggi diperoleh 

dari perlakuan suhu 50C karena pada suhu tersebut terjadi proses 

denaturasi struktur sekunder dan tersier protein secara optimal. 

Dijelaskan Veeruraj et al. (2013) bahwa pemanasan dapat 

menyebabkan berubahnya struktur sekunder protein bahkan 
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terputusnya Ikatan kovalen, sehingga protein lebih mudah larut oleh 

adanya garam.  

Pada suhu 65C terjadi penurunan konsentrasi protein terlarut 

karena pada suhu tersebut mulai terjadi proses gelatinasi. 

Pemanasan diatas suhu 65C menyebabkan sebagian protein kolagen 

dalam ceker ayam mengalami melting point (Kumoro et al., 2010) 

sehingga mulai terjadi pemendekan ikatan dan rantai tropocollagen 

secara irreversible yang disebut sebagai gelatinasi (Brodsky et al., 

2005).  

Berdasarkan Tabel 3 diketahui juga bahwa interaksi pH 4 dan 

suhu 50C menghasilkan konsentrasi protein terlarut sebesar 

1,15±0,06 mg/ml dan tertinggi dibanding yang lain. Hal ini karena 

pada perlakuan tersebut protein pada kondisi isoelektrik ditambah 

dengan kondisi denaturasi terbukanya ikatan hidrogen sehingga 

protein mudah larut dan mengendap. Hasil ini juga tidak berbeda 

jauh dengan penelitian Liu et al. (2010) yang menyebutkan bahwa 

kelarutan protein jaringan daging dan by-product yang optimal 

dicapai pada pH 3 – 4 dan suhu 40C - 50C. 

 

6.4 OPTIMASI DENGAN KONSENTRASI PAPAIN DAN WAKTU 

PEMERAMAN 

Optimasi kelarutan protein juga diteliti oleh (Susanto et al. 2018b) 

melalui penambahan konsentrasi enzim papain dan waktu 

pemeraman yang berbeda. Hasilnya bahwa baik pada sampel larutan 

yang diambil di bagian atas (A) maupun bagian bawah (B) terdapat 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) faktor konsentrasi papain 

dan faktor lama pemeraman secara parsial terhadap konsentrasi 

protein terlarut. Interaksi faktor konsentrasi papain dengan faktor 

lama pemeraman juga memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap konsentrasi protein terlarut. Hal ini membuktikan bahwa 

enzim papain mampu menghidrolisis protein ceker ayam untuk 

menghasilkan protein terlarut yang lebih banyak. Lafarga, et al. 

(2016) menyatakan bahwa penggunaan enzim papain dengan aktivitas 

> 100 TU/mg dan konsentrasi serta lama pemeraman yang cukup 

akan mampu memutus ikatan hidrogen maupun kovalen suatu protein 

yang sulit terlarut. Kezwoń et al. (2016) juga menjelaskan bahwa 

hidrolisis tidak hanya bergantung pada konsentrasi enzim, tetapi juga 
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sangat dipengaruhi oleh lama inkubasi protein dengan enzim 

tersebut. 

Rerata hasil perlakuan konsentrasi papain dan lama waktu 

pemeraman terhadap konsentrasi protein terlarut disajikan pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rerata Pengaruh Konsentrasi Papain dan Lama Waktu 

Pemeraman terhadap Konsentrasi Protein Terlarut 

Konsentrasi 
Papain (%) 

Waktu Pemeraman (Jam) Rataan±SD 
(mg/ml) 

 24 36 48  

0% (A) 1,38±0,06 1,39±0,05 1,39±0,04 1,38±0,00a 

0% (B) 0,76±0,00 0,76±0,01 0,77±0,02 0,76±0,01C 

1% (A) 1,39±0,04 1,50±0,08 1,31±0,03 1,40±0,10a 
1% (B) 0,76±0,01 0,75±0,00 0,77±0,01 0,76±0,01BC 

2% (A) 1,46±0,03 1,62±0,04 1,44±0,06 1,51±0,10b 
2% (B) 0,74±0,00 0,74±0,00 0,75±0,01 0,74±0,01A 

3% (A) 1,39±0,01 1,47±0,10 1,36±0,04 1,40±0,06a 
3% (B) 0,76±0,01 0,76±0,01 0,76±0,01 0,76±0,00B 

Rataan±SD 
(mg
/ml) 

1,41±,04a 1,49±0,10b 1,37±0,05a  

0,75±0,01A 0,75±0,01A 0,76±0,01B  

Keterangan:  Superskrip yang berbeda (a,b) dan (A, B) pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0.05) 

 Superskrip yang berbeda (a,b) dan (A,B,C) pada Kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0.05) 

(A) : Larutan Fraksi Atas, (B) : Larutan Fraksi Bawah 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai konsentrasi protein terlarut 

yang diperoleh dari sampel larutan bagian atas (A) lebih tinggi dari 

pada sampel larutan bagian bawah (B) dengan kisaran masing-masing 

1,31±0,03 – 1,62±0,04 mg/ml dibanding 0,74±0,00 – 0,76±0,01 

mg/ml. Nilai tersebut sesuai dengan prinsip umum sentrifugasi 

bahwa protein yang mempunyai ukuran dan berat partikel lebih 

rendah dan seragam akan berada di atas begitu juga sebaliknya. Hal 

ini berarti konsentrasi protein optimal diperoleh di larutan bagian 

atas. Hal ini sesuai dengan pendapat Griffith (2010) serta Mäkeläinen 

dan Heikkinen (2016) bahwa tingkat sedimentasi sangat dipengaruhi 

oleh viskositas, densitas, kecepatan sentrifugasi dan ukuran partikel 

di dalam suatu larutan. 
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Pola pengaruh konsentrasi dan lama pemeraman enzim 

papain terhadap protein terlarut yang diperoleh dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

 

 

 

Gambar 9. Grafik Pengaruh Konsentrasi (A) dan Lama Pemeraman (B) Enzim 

Papain terhadap Konsentrasi Protein Terlarut 

 

Secara umum Gambar 9 memperlihatkan bahwa kenaikan 

konsentrasi protein terlarut seiring dengan peningkatan konsentrasi 

dan lama pemeraman enzim papain. Namun demikian, pada tingkat 

tertentu terjadi penurunan. Gambar 9 (A) memperlihatkan bahwa 

konsentrasi protein terlarut tertinggi (1,51±0,10 mg/ml) diperoleh 

dari penambahan 2% konsentrasi enzim papain namun menurun pada 
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konsentrasi 3%. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi hidrolisis 

protein dipengaruhi oleh adanya keseimbangan antara keberadaan 

enzim dan keberadaan substrat. Substrat yang dimaksud adalah 

protein ceker ayam. Pada konsentrasi 3%, keberadaan enzim terlalu 

tinggi dibandingkan dengan proteinnya sehingga hidrolisis tidak 

maksimal dan terjadi penurunan konsentrasi protein terlarut. Ojha 

et al. (2016) menjelaskan bahwa kemampuan proteolitic enzim 

protease akan menurun saat rasio antara enzim dan substrat tidak 

seimbang. Selvakumar et al. (2012) juga menjelaskan bahwa 

keberadaan enzim papain pada konsentrasi yang tepat mampu 

memutus ikatan polipeptida khususnya lokasi asam amino Pro-HyP-

Pro sehingga didapat recovery kolagen terlarut dan peptida bioaktif 

yang tinggi dan mempunyai aktivitas antioksidan. 

Berdasarkan Gambar 9 (B) juga diketahui bahwa peningkatan 

konsentrasi protein terlarut sebanding dengan lama pemeraman, 

namun terjadi penurunan pada tingkat tertentu. Konsentrasi protein 

terlarut yang tertinggi (1,49±0,10 mg/ml) diperoleh dari perlakuan 

lama pemeraman 36 jam dan menurun lagi pada lama pemeraman 48 

jam. Hal ini disebabkan perbedaan aktivitas proteolitic enzim papain 

pada selang waktu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

aktivitas enzim protease adalah pH, suhu, konsentrasi dan lama 

inkubasi atau pemeraman (Zarei et al., 2014) yang oleh Mcbroom 

dan Oliver-hoyo (2007) dijelaskan bahwa terjadi pola kurva terbalik 

hubungan antara lama inkubasi dengan aktivitas enzim dalam 

menghidrolisis protein. Pola tersebut disebabkan adanya perilaku 

kinetik enzim terhadap substratnya sehingga pada waktu tertentu 

akan terjadi aktivitas yang antiklimaks. 
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BAB VII : METODE OPTIMASI  

AKTIVITAS ANTIOKSIDAN 
 

 

 

Metode pengujian aktivitas antioksidan yang umum digunakan 

adalah dengan 2,2-dyphenil-1-picrylhidrazil (DPPH). Pada 

pembahasan ini akan diuraikan pengujian aktivitas antioksidan 

ekstrak protein ceker ayam.  

 

7.1 PROSEDUR PENGUJIAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN 

Metode DPPH dilakukan berdasarkan metode Molyneux (2004). 

Preparasi 

Pertama adalah menimbang sampel sebanyak 2 gram lalu 

dimasukkan kedalam 40 ml metanol 100%. Dilakukan maserasi di suhu 

ruang pada 150 rpm selama 1 jam. Kemudian dilakukan penyaringan 

dengan kertas whatman No.1 dan disentrifuge 3000 rpm. Selanjutnya 

dilakukan evaporasi untuk menghilangkan metanol dengan cara 

memasukkan filtrat ke dalam evaporator. Jika tidak digunakan secara 

langsung maka filtrat dapat simpan di suhu -20C. 

Pengujian 

Filtrat dilarutkan dalam metanol sebanyak 0,15 ml. Kemudian 

membuat larutan DPPH 0,2 mM dalam metanol 100% dengan cara 

melarutkan 2 mg DPPH bubuk pada 10 ml metanol. Mencampur filtrat 

dan larutan DPPH dengan cara diaduk sebentar. Larutan diinkubasi 

pada suhu ruang dalam keadaan gelap selama 30 menit. Dilakukan 

Absorbansi dengan spetrometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 

nm. Sebagai kontrol digunakan blangko yang tidak berisi sampel. 

Kapasitas antioksidan dinyatakan dalam % penangkapan radikal bebas 

(Inhibition) dengan rumus: 

I (%) = ((AB – AA) / AB) x 100 

Keterangan  AB : Absorbansi sebelum 30 menit 

 AB : Absorbansi setelah 30 menit 
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Berikut ini adalah hasil penentuan konsentrasi DPPH yang 

digunakan. 

 

 
 

Berdasarkan hasil tersebut Konsentrasi DPPH tertinggi dan 

yang akan digunakan adalah = 0,2 mg/ml. 

 

7.2 OPTIMASI MELALUI PERLAKUAN pH DAN SUHU 

Hasil nilai rerata pengujian aktivitas antioksidan dengan metode 

DPPH pada ekstrak protein ceker ayam yang diperlakukan dengan pH 

dan suhu yang berbeda disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rerata Aktivitas Antioksidan Ekstrak Protein Ceker Ayam  

Sampel 
Konsentrasi 
Protein (A) 

(mg/ml) 

Aktivitas 
Antioksidan (A) 
(%/mg protein) 

Konsentrasi 
Protein (B) 

(mg/ml) 

Aktivitas 
Antioksidan (B) 
(%/mg protein) 

pH kontrol, 

Suhu 25C 
1,07±0,03 30,53±6,51 0,95±0,01 9,02±1,23 

pH 6, Suhu 

25C 
1,08±0,02 30,23±8,57 0,93±0,02 10,58±1,53 

pH 4, Suhu 

25C 
1,10±0,01 40,31±4,18 0,98±0,03 11,05±1,76 

pH kontrol, 

Suhu 50C 
1,08±0,02 40,83±4,85 0,94±0,02 5,06±1,35 

pH 6, Suhu 

50C 
1,14±0,04 39,92±3,25 0,93±0,01 13,07±1,78 

pH 4, Suhu 

50C 
1,15±0,05b 46,55±2,66b 0,97±0,03 13,58±1,75 

pH kontrol, 1,08±0,02 40,34±3,68 0,93±0,02 14,09±0,87 
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Sampel 
Konsentrasi 
Protein (A) 

(mg/ml) 

Aktivitas 
Antioksidan (A) 
(%/mg protein) 

Konsentrasi 
Protein (B) 

(mg/ml) 

Aktivitas 
Antioksidan (B) 
(%/mg protein) 

Suhu 65C 
pH 6, Suhu 

65C 
1,03±0,01 36,47±1,29 0,93±0,02 10,76±1,21 

pH 4, Suhu 

65C 
1,08±0,02 39,78±3,50 0,93±0,02 7,68±1,86 

Keterangan: Superskrip (b) menunjukkan nilai tertinggi dengan signifikansi 

yang nyata (P<0.05) 

(A) : Larutan Fraksi Atas, (B) : Larutan Fraksi Bawah, 

Aktivitas antioksidan diukur pada konsentrasi DPPH 0,2 mg/ml 

 

Berdasarkan Tabel 5 dan hasil analisis sidik ragam diketahui 

bahwa pada sampel larutan yang diambil di bagian atas (A) terdapat 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) faktor pH dan faktor suhu 

secara parsial terhadap aktivitas antioksidan dengan nilai signifikansi 

0,005 dan 0,000. Hal ini berbanding terbalik dengan interaksi kedua 

faktor tersebut. Interaksi faktor pH dan suhu tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap aktivitas antioksidan dengan 

nilai signifikansi 0,311. Nilai Aktivitas antioksidan yang diperoleh 

berkisar 30,23%/mg protein - 46,55%/mg protein (pada konsentrasi 

DPPH 0,2 mg/ml). Hal tersebut sebanding dengan nilai konsentrasi 

protein yang didapat. Semakin tinggi konsentrasi protein maka 

semakin besar pula aktivitas antioksidan. Protein dan peptida dapat 

berfungsi sebagai antioksidan jika mempunyai gugus aktif hidrofobik 

di dalamnya. Huang et al. (2015) menjelaskan bahwa protein yang 

berisi peptida dan asam amino yang kaya gugus aktif hidrofobik 

mampu mendonorkan ion hidrogen untuk mereduksi 2,2-dyphenil-1-

picrylhidrazil (DPPH) sehingga senyawa radikal bebas tersebut dapat 

terhambat. Perbedaan nilai aktivitas antioksidan yang diperoleh 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pH dan suhu yang 

berbeda mempengaruhi ikatan hidrogen dan ikatan kovalen dalam 

ekstrak protein ceker ayam sehingga optimasi gugus hidrofobik yang 

didapat juga berbeda antara perlakuan satu dengan yang lain.  

Pada sampel larutan yang diambil di bagian bawah (B) 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) semua faktor baik pH dan suhu secara parsial maupun 

interaksi keduanya terhadap aktivitas antioksidan ekstrak protein 
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ceker ayam. Nilai aktivitas antioksidan yang diperoleh berkisar 

5,06±1,35 – 14,09±0,87 %/mg protein (pada konsentrasi DPPH 0,2 

mg/ml). Hal ini juga sebanding dengan rendahnya nilai konsentrasi 

protein yang didapat sebelumnya. Data tersebut menunjukkan 

bahwa protein dapat berfungsi sebagai antioksidan secara maksimal 

pada tingkat tertentu, dalam penelitian ini adalah jika konsentrasi 

lebih dari 1 mg/ml. Rendahnya konsentrasi protein dan aktivitas 

antioksidan yang diperoleh dari larutan fraksi bagian bawah (B) 

kemungkinan disebabkan sebagian besar protein yang diperoleh 

mempunyai ukuran dan berat molekul lebih besar yang menurut Ji et 

al. (2014) tidak mempunyai gugus hidrofobik yang optimal. Hal ini 

dikarenakan protein yang mempunyai berat molekul lebih rendah 

telah banyak berada di larutan fraksi bagian atas (A). Pola pengaruh 

faktor pH dan suhu terhadap aktivitas antioksidan disajikan pada 

Gambar 10 berikut ini. 

 

 
 

(A) 
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Gambar 10. Grafik Pengaruh Interaksi pH dan Suhu terhadap % Aktivitas 

Antioksidan Larutan Fraksi Atas (A) dan bawah (B) 

 

Berdasarkan Gambar 10 (A) diketahui bahwa aktivitas 

antioksidan cenderung naik seiring dengan penurunan pH, namun 

tidak demikian dengan Gambar 10 (B) yang pola naik turunnya tidak 

linier. Aktivitas antioksidan tertinggi sebesar 46,55±2,66 %/mg 

protein (pada konsentrasi DPPH 0,2 mg/ml) diperoleh dari interaksi 

faktor perlakuan pH 4 dan suhu 50C. Hal ini disebabkan protein yang 

diperoleh pada kondisi titik isoelektrik, dimana daya tarik muatan 

negatif dan positif berada pada posisi yang sama. Akibatnya ion 

hidrogen pada gugus hidrofobik mudah terlepas dan menjadi donor 

pada proses reduksi DPPH. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Khiari et al. (2014) yang menyatakan bahwa pada pH <5 kondisi 

protein tidak bermuatan sehingga sangat mudah dihidrolisis oleh 

senyawa lain, yang lebih lanjut dijelaskan Lassoued et al. (2015) 

bahwa peningkatan aktivitas antioksidan ditentukan oleh kemampuan 

pendonoran proton dan pengikatan metal suatu peptida terhadap 

DPPH. 

Gambar 10 (A) juga menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan 

tertinggi diperoleh dari perlakuan suhu 50C. Hal ini disebabkan oleh 

(B) 
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suhu pemanasan 50C mampu mengurai struktur kolagen kompleks 

menjadi polipeptida yang lebih sederhana. Liu (2010) menjelaskan 

bahwa pemanasan dapat membuat ikatan hidrogen suatu protein 

menjadi tidak stabil sehingga lebih mudah menjadi proton dan 

berikatan dengan senyawa lain diantaranya radikal bebas DPPH. 

Aktivitas antioksidan kembali turun pada perlakuan suhu 65C. 

Penurunan Aktivitas antioksidan disebabkan mulai terjadinya 

gelatinasi pada protein ceker ayam. Hal ini sesuai penjelasan 

Mohdnazri, et al., (2012) bahwa pada suhu 65C mulai terjadi 

transformasi struktur kolagen menjadi gelatin, dimana pemanasan 

menyebabkan rantai fibril terhidrolisis menjadi tropokolagen. 

Veeruraj et al. (2013) mengemukakan bahwa gelatinasi protein dapat 

terjadi apabila suhu mencapai melting point. Hasyera dan Omar 

(2016) menyatakan bahwa proses gelatinasi protein kolagen 

menyebabkan komponen peptida dan asam amino yang ada menjadi 

kehilangan gugus hidrofobik, akibatnya fungsi antioksidan cenderung 

turun. 

 

  



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 47  

 

BAB VIII : METODE IDENTIFIKASI 

PEPTIDA BIOAKTIF 
 

 

 

Beberapa karakteristik peptida bioaktif khususnya yang 

terdapat pada ceker ayam dapat diidentifikasi melalui sifat fisik, 

fraksi protein, gugus fungsi dan rantai dan profil asam amino 

pembentuknya. Pada bab ini akan dijelaskan metode-metode 

identifikasi tersebut. 

 

8.1 IDENTIFIKASI SIFAT FISIK 

Sifat fisik kelarutan protein yang di dalamnya terdapat peptida 

bioaktif secara umum dapat dilihat berdasarkan warna dan 

mikrostrukturnya.  

 

Prosedur Pengujian Warna  

Pengujian warna dapat dilakukan dengan alat Chromameter 

berdasarkan metodenya Subagio, dkk., (2004) sebagaimana berikut 

ini: 

Warna dianalisis dengan Color reader (Minolta) dengan 

illuminant C untuk cahaya siang hari dengan menggunakan standar 

BaCl2 . sistem tristimulus coordinates L., a8, dan b* (CIE Lab. Color 

scale) digunakan pada pengukuran ini. Nilai L berarti kecerahan dan 

nilainya berkisar dari 0 = terang dan 100 = gelap. Warna pada titik 

pusat (a* = 0, b*=0) adalah achromatic (abu-abu). Pada sumbu datar, 

positif a* berarti berwarna merah-keunguan, sedangkan negatif a* 

berarti hijau kebiruan. Sedangkan untuk sumbu tegak, positif b* 

berari kuning dan negatif b* berarti biru. Selanjutnya C8 adalah 

metrik chroma, yang berkorelasi dengan kejenuhan dari warna yang 

dihitung dengan rumus (C8 = (a*2 + b*2) 0.5) seperti didiskripsikan oleh 

Gonnet (1992). Setiap sampel dianalisis 5 kali pada titik berbeda, 

besar dan rata-ratanya digunakan sebagai hitungan. 
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Prosedur Pengujian Mikrostruktur  

Penentuan Mikrostruktur dengan menggunakan scanning 

electron microscopy / SEM (Damez and Clerjon, 2008) sebagaimana 

berikut ini :sampel cair protein terlarut diambil dengan pipet pasteur 

dan diteteskan pada gelas objek 16 mm2. Selanjutnya 

dikeringbekukan dengan metode critical point drying (CPD) dengan 

cara fiksasi sampel menggunakan 1 ml Paraformaldehyde 4% dan 

etanol 30%, kemudian dimasukkan program otomatis CPD300. Sampel 

ditempelkan pada set holder dengan perekat ganda (karbon), 

kemudian dilapisi dengan logam emas dalam keadaan vakum. Setelah 

itu, sampel dimasukkan pada tempatnya di dalam SEM, kemudian 

Gambar topografi diamati dan dilakukan perbesaran 8000 kali. 

 

8.2 IDENTIFIKASI FRAKSI PROTEIN DENGAN SDS-PAGE 

Fraksi protein penyusun peptida bioaktif dapat diidentifikasi melalui 

elektroforesis. Sodium Dedocyl Sulfat – Poliacrylamide Gel 

Electroforesis (SDS-PAGE) merupakan metode yang banyak 

digunakan. Berikut ini adalah prosedur analisis berat molekul dengan 

SDS-PAGE (Subagio, dkk., 2004) dikombinasi dengan metode (Susanto 

2013). 

Penyiapan Sampel 

1. Sampel protein ditambah dengan sampel buffer dengan 

perbandingan 1 : 1 dalam tabung merek eppendorf. 

2. Kemudian sampel dipanaskan pada suhu perebusan 100 C 

selama 5 menit. 

3. Setelah dingin, bila sampel tidak langsung dipakai dapat 

disimpan pada suhu -20 C. 

Penyiapan Separating dan Stacking Gel 

1. Plate pembentuk gel disusun sedemikian rupa 

2. Separating gel 15 % dibuat dengan cara : 

a. Siapkan tabung polipropilen 50 ml 

b. Masukkan 3,75 ml stock akrilamid 30% dalam tabung 

c. Masukkan 2,75 ml (2,75 ml) 1 M Tris-base pH 8,8 

kemudian tabung ditutup dan digoyang secara perlahan. 

d. Masukkan 75 µl (75 µl) SDS 10 %, tabung ditutup lalu 

digoyang 
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e. Masukkan 75 µl (75 µl) APS 10 %, tabung ditutup lalu 

digoyang 

f. Masukkan 6,25 µl (6,25 µl) TEMED, tabung ditutup lalu 

digoyang 

g. Larutan segera dituang ke dalam plate pembentuk gel 

menggunakan mikropipet 1 ml (dijaga jangan sampai 

terbentuk gelembung udara) sampai batas yang terdapat 

pada plate. 

h. Perlahan ditambahkan aquadest diatas larutan gel dalam 

plate agar permukaan tidak bergelombang. 

3. Gel dibiarkan memadat selama kurang lebih 30 menit 

(ditandai dengan terbentuknya garis transparan diantara batas 

air dan gel yang terbentuk), setelah itu air yang menutup 

separating gel dibuang. 

4. Sesudah separating gel memadat, stacking gel 4 % disiapkan 

dengan cara yang sama pada prosedur diatas, dengan volume 

larutan sebagai berikut : 

a. 30 % bis-akrilamid 0,6 ml  

b. 1M tris pH 6,8 0,51 ml  

c. Aquabidest 2,81 ml  

d. 10 % SDS 40 µl  

e. 10 % APS 6,6 µl  

f. TEMED 40 µl  

Memasukkan sampel pada kolom gel 

1. Plate yang sudah berisi gel dimasukkan dalam chamber 

elektroforesis 

2. Running buffer dituang sampai bagian atas dan bawah gel 

terendam 

3. Bila terbentuk gelembung udara pada dasar gel atau diantara 

kolom, maka harus dihilangkan 

4. Sampel sebanyak 10 – 20 µl (tergantung kadar protein masing-

masing sampel hasil spektrofotometer) dimasukkan hati-hati 

ke dalam dasar kolom gel menggunakan hamilton syringe 50 

µl. 

5. Syringe dibilas sampai 3 kali dengan aquadest atau dengan 

running buffer sebelum dipakai untuk memasukkan sampel 

yang berbeda pada kolom gel berikutnya. 
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Running sampel 

1. Perangkat elektroforesis dihubungkan dengan power supplay 

2. Running dilakukan pada constant current 20 mA dengan 

voltase 100 selama 2 jam atau sampai tracking dye mencapai 

jarak 0,5 cm dari dasar gel 

3. Setelah selesai, running buffer dituang dan gel diambil dari 

plate. 

Pewarnaan gel 

1. Pembuatan larutan 

Larutan Staining Larutan destaining 

Bahan Jumlah Bahan Jumlah 

Coomasie blue R-250 0,1 g Methanol 45 ml 

Methanol 45 ml Aquadest 45 ml 

Aquadest 45 ml Asam asetat glasial 10 ml 

Asam asetat glasial 10 ml   

2. Gel direndam dalam 20 ml larutan staining sambil digoyang-

goyang kemudian dibiarkan selama semalam. Setelah itu 

staining dituang kembali pada wadahnya. 

3. Gel direndam dalam larutan destaining sambil digoyang-

goyang kemudian dibiarkan selama semalam atau sampai pita 

protein terlihat jelas. 

Pembuatan kurva standat berat molekul 

1. Pergerakan masing-masing protein standar diukur dan dihitung 

nilai Rf nya. Rf (Reterdation factor / faktor penghambatan) 

atau lebih dikenal dengan mobolitas relative merupakan 

pergerakan relatif masing-masing protein yang telah 

terdesosiasi di dalam gel guna menghitung berat molekul 

protein tersebut. 

Rf = 
                                       

                                   
 

2. Menggambarkan kurva standar berat molekul yang diperoleh 

dengan mengeplotkan nilai Rf pada sumbu X dan log berat 

molekul pada sumbu Y. 

3. Menghitung persamaan garis linier y = a + bx 
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Pengukuran berat molekul protein sampel 

1. Jumlah pita protein yang terbentuk diamati secara cermat 

2. Masing-masing pita protein dihitung nilai Rf nya 

3. Dari setiap nilai Rf yang diperoleh hitung berat molekulnya 

dengan bantuan persamaan garis linier dari kurva standar 

molekul 

4. Catat hasil yang diperoleh dan masukkan dalam tabel. 

 

Prosedur Pelarutan bahan 

Larutan untuk elektroforesis 

 Larutan kerja (working solution) 

1. 1 M Tris-HCL pH 8,8 (6,05 ml tris-base dilarutkan dalam 

aquabidest kemudian ditambahkan HCL pekat sampai 

didapatkan pH 8,8, setelah itu ditambahkan aquabidest 

sampai mencapai 50 ml). 

2. 1 M Tris-HCL pH 6,8 (6,05 ml tris-base dilarutkan dalam 

aquabidest kemudian ditambahkan HCL pekat sampai 

didapatkan pH 6,8, setelah itu ditambah aquabidest sampai 

mencapai volume 50 ml). 

3. SDS 10 % (5 g SDS dilarutkan dalam aquabidest sampai volume 

50 ml) 

4. Gliserol 50 % (gliserol 100 % sebanyak 25 ml ditambah dengan 

25 ml aquabidest) 

5. BromopHenol blue 1 % (BromopHenol blue 100 mg dilarutkan 

dalam aquabidest sampai mencapai volume 5 ml). 

6. Akrilamid total 30 % (14,6 g akrilamid dan 0,4 bis-akrilamid 

ditambah aquabidest sampai mencapai volume 50 ml 

kemudian distirer sampai semua akrilamid larut. Larutan ini 

dimasukan dalam botol gelap dan disimpan dalam 

refregerator). 

7. Ammonium persulfat (APS) 10 % (0,25 g ammonium persulfat 

dilarutkan dalam 2,5 ml aquabidest kemudian dimasukkan 

dalam botol yang gelap dan disimpan dalam refrigerator). 

8. Running buffer pH 8,3 (0,76 g tris-base, 3,6 g glisin dan 0,25 g 

SDS dilarutkan dalam aquabidest sampai mencapai volume 500 

ml) 
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9. Sampel buffer: 0,3 ml (1 M tris-HCL pH 6,8), 2,5 ml gliserol 50 

%, 1 ml SDS 10 %, 0,25 ml (2-mercaptoetanol) dan 0,5 ml 

bromophenol blue dilarutkan dalam 0,45 ml aquabidest. 

 

Marker Protein  

Marker Protein yang digunakan adalah jenis Tris Glysin 4-20% 

yang di produksi oleh FBI Fermentes. Berat molekulnya seperti pada 

gambar berikut: 

 

 
 

 

8.3 IDENTIFIKASI GUGUS FUNGSI DENGAN FTIR 

Peptida bioaktif mempunyai gugus fungsi yang dapat 

diidentifikasi melalui Fourier Transform Infrared Spetrofotometry 

(FTIR). Prosedur identifikasi gugus fungsi dapat dilakukan 

berdasarkan metodenya Utomo (2010) sebagaimana berikut ini : 

 

Persiapan Sampel 

Sampel disiapkan dengan cara menimbang 0.01 gram dan 

dihomogenkan dengan 0,1 gram kalium bromida (KBr) anhydrous 

dengan mortar agate. Kemudian di press dengan hidrolik vakum 

menggunakan tekanan 1,2 psi hingga diperoleh pellet yang 

transparan yang siap dianalisis dengan FTIR. 
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Pengujian Sampel 

Alat FTIR dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Kemudian 

nyalakan dengan menekan tombol ON. Selanjutnya komputer 

dinyalakan, pilih program IR solution dengan ditekan (klik) 2 kali, 

terus pilih menu measurement yang ada pada function tab. 

Kemudian dipilih menu measurement yang ada pada menu Bardan 

dipilih initialize kemudian tunggu sampai terhubung dengan alat 

FTIR. Langkah selanjutnya adalah sample compartment (ruangan 

tempat sampel yang ada di dalam alat) dikosongkan, kemudian tekan 

(klik) menu background dan ditunggu hingga proses scanning selesai. 

Sampel dimasukkan dengan membuka Sample Compartment dan 

ditunggu hingga proses scanning selesai. Pencetakan hasil dapat 

dilakukan dengan memilih menu file terus pilih print selanjutnya 

pilih template yang diinginkan dan tekan Ok. Setelah selesai tutup 

program dengan cara memilih program IR solution lalu pilih menu 

file, kemudian pilih close atau close all dan exit. Selanjutnya 

komputer dimatikan dan terakhir alat FTIR dimatikan. 

 

8.4 IDENTIFIKASI ASAM AMINO DENGAN LC MS/MS 

Profil asam amino peptida bioaktif dapat diidentifikasi melalui 

Liquid Chromatography Mass Spectrofotometry (LC MS/MS). Prosedur 

identifikasi profil asam amino dapat dilakukan berdasarkan 

metodenya (Macià et al. 2012) sebagaimana berikut ini : 

 

Bahan kimia dan reagen 

Standar Free amino acids (FAAs) dibeli dari Sigma (St Louis, 

MO, USA). Larutan stok standar dibuat dengan cara melarutkan 

masing-masing senyawa dalam asetonitril / Milli-Q air (75/25, v / v) 

pada konsentrasi 1000 mg/l dan disimpan dalam labu gelap pada suhu 

4C. Campuran stok standar disiapkan mingguan pada konsentrasi 50 

mg/l.  

Metanol (HPLC grade), asetonitril (HPLC grade), asam asetat 

semua disediakan oleh Scharlau Chemie (Sentmenat, Barcelona, 

Spanyol). Air adalah kualitas Milli-Q (Millipore Corp, Bedford, MA, 

USA). Amonium asetat adalah dari Sigma (St Louis, MO, USA), dan 

perak nitrat dibeli dari Acros Organics (Geel, Belgia). 
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Preparasi sampel 

Diambil 10 ml filtrat hasil fraksinasi ekstrak protein ceker 

ayam disentrifugasi pada 8163 rpm selama 20 menit pada 4C. 

Supernatan yang diperoleh disaring melalui glass wool (Scharlau, 

Sentmenat, Barcelona), dan kemudian disaring melalui 0.22 µm nilon 

(Whatman International Ltd Maidstone, Inggris). Setelah itu, sampel 

yang telah disaring kemudian diencerkan (10 kali lipat) dengan 0,2% 

asam asetat dan dimuat ke kartrid SPE atau μSPE plate. 

Kartrid SPE yang digunakan adalah OASIS HLB 60 mg (Waters 

Corp, Milford, MA). Kartrid ini dikondisikan dengan menambahkan 

secara berurutan 5 ml metanol dan 5 ml 0,2% asam asetat (pH 3,5). 

Kemudian, 1 ml hasil pengenceran sampel dimuat ke dalam 

cartridge, dan sampel yang dielusi dikumpulkan. Di sisi lain, μSPE 

plate yang digunakan adalah OASIS hidrofilik-lipofilik seimbang (HLB) 

dikemas dengan 2 mg sorben (Waters Corp, Milford, MA). Plate ini 

dikondisikan dengan menambahkan secara berurutan 250 ml metanol 

dan 250 ml 0,2% asam asetat (pH 3,5). Kemudian, 350 ml sampel 

yang diencerkan dengan350 ml 0,2% asam asetat yang dimuat ke 

plate, dan sampel yang dielusi dikumpulkan. Sampel yang 

dikumpulkan kemudian diencerkan 2 kali lipat dengan asetonitril/ 

Milli-Q air (75/25, v / v) larutan, disaring melalui 0,22 µm nilon dan 

disuntikkan ke dalam sistem kromatografi. Kehadiran garam (natrium 

klorida) sebelum dan sesudah strategi pra-perlakuan sampel 

dievaluasi dengan menambahkan perak nitrat. Jika endapan putih 

(perak klorida) diamati, itu berarti sampel mengandung garam. 

 

Analisis LC-MS/MS  

Analisis single point matrix based calibration at RL (reporting 

limit) dilakukan dengan menggunakan sistem Waters ACQUITY UPLC 

™ (Waters, Milford, MA, USA), dilengkapi dengan sistem Waters biner 

pompa (Waters, USA). Kolom yang digunakan adalah ACQUITY UPLC ™ 

BEH HILIC (100 mm x 2,1 mm id, 1,7 m), juga dari Waters. Fase gerak 

adalah 0,65 mM amonium asetat dengan Milli-Q air / asetonitril 

(25/75, v / v) sebagai eluen A, dan 4,55 mM amonium asetat dengan 

Milli-Q air / asetonitril (70/30, v / v) sebagai eluen B. elusi dimulai 

pada 5% dari eluen B dan meningkat secara linear menjadi 11% dari 

eluen B di 6 menit, meningkat menjadi 100% dari eluen B di 0,1 

menit dan terus isokratik untuk 1,4 menit. Itu kemudian kembali ke 
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kondisi awal di 0,1 menit, dan waktu reequilibration adalah 1,4 

menit. Flow rate adalah 0,4 ml / menit, dan suhu kolom selama 

analisis adalah 30 ° C. Volume injeksi adalah 10 µl, dan semua 

sampel disaring melalui 0,22 µM nilon (Whatman) sebelum analisis 

kromatografi. 

Sistem UPLC itu digabungkan ke PDA detektor ACQUITY UPLC™ 

dan spektrometer massa TQD™ (Waters, USA). PDA detektor panjang 

gelombang yang ditetapkan sebesar 214 nm. Ionisasi dicapai dengan 

electrospray (ESI) antarmuka yang beroperasi di modus positif [M-H] 

+ dan data dikumpulkan dalam reaksi yang dipilih pemantauan (SRM). 

Parameter sumber ionisasi adalah tegangan kapiler, 3 kV; suhu 

sumber, 120C; cone gas aliran-tingkat, 5 l / h dan desolvation gas 

flow-rate, 800 l / jam; Suhu desolvation 400C Nitrogen (kemurnian 

99,99%, N2LCMS nitrogen generator, Claind, Lenno, Italia) dan argon 

(kemurnian ≥99.99%, Aphagaz, Madrid, Spanyol) digunakan sebagai 

kerucut (cone) dan tabrakan (collision) gas masing-masing. 

Transisi SRM dan tegangan kerucut individu dan energi 

tabrakan untuk setiap dipeptida dievaluasi dengan menanamkan 10 

mg / l masing-masing senyawa untuk mendapatkan kondisi terbaik 

instrumental. Dua transisi SRM dipelajari untuk menemukan ion 

produk yang paling melimpah, transisi yang paling sensitif yang 

dipilih untuk kuantifikasi dan yang kedua untuk tujuan konfirmasi. 

Nilai standar FAAs digunakan sebagai konfirmasi. Waktu 

tinggal/tunggu ditetapkan untuk setiap transisi adalah 30 ms, dan 

perangkat lunak yang digunakan adalah MassLynx 4.1. 
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BAB IX : KARAKTERISTIK PEPTIDA 

BIOAKTIF 
 
 
 

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian beserta 

pembahasannya terkait dengan karakteristik peptida bioaktif dalam 

ceker ayam. Sifat yang diamati adalah karakteristik fisik, fraksi 

protein, gugus fungsi dan profil asam amino. 
 

9.1 KARAKTERISTIK FISIK 

Pengamatan karakteristik fisik protein ceker ayam terlarut dilakukan 

berdasarkan dua parameter yaitu warna dan mikrostruktur. Hasil 

penelitian menunjukkan beberapa data dan pembahasan sebagai 

berikut. 
 

Warna Larutan Ekstrak Protein Ceker Ayam pada pH dan Suhu 

yang Berbeda 

Pengujian warna penting dilakukan sebagai indikator dalam 

melihat ada atau tidaknya kerusakan ekstrak protein yang diperoleh. 

Pengujian intensitas warna larutan ekstrak protein ceker ayam 

dilakukan pada sampel larutan bagian atas pada tiap-tiap perlakuan 

pH dan suhu yang berbeda. Rerata hasil uji warna dengan 

chromameter disajikan pada Tabel 6. 
 

Tabel 6. Nilai Uji Warna Larutan Ekstrak Protein Ceker Ayam 

Sampel L* C Hue (H) 

pH kontrol, Suhu Kontrol 83.10 17.07 -88.51 
pH 6, Suhu Kontrol 83.88 16.94 -88.45 

pH 4, Suhu Kontrol 85.08 16.94 -88.39 

pH kontrol, Suhu 50 83.79 17.58 -88.68 

pH 6, Suhu 50 85.82 17.61 -88.69 
pH 4, Suhu 50 85.83 17.57 -88.65 

pH kontrol, Suhu 65 85.82 18.46 b* -88.86 

pH 6, Suhu 65 85.82 18.44  -88.89 b* 
pH 4, Suhu 65 86.72 b* 18.35 -88.82 

Keterangan:  Superskrip (b*) pada kolom yang sama menunjukkan Nilai tertinggi 

tetapi tidak berbeda nyata (P>0.05) 

Nilai Hue (H) negatif menunjukkan kecenderungan ke arah warna 

biru-hijau; nilai L* berkisar dari 0 (hitam) sampai 100 (putih); nilai C 

menunjukkan intensitas warna dari rendah (pudar) sampai tinggi 

(pekat) 
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Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 

secara umum tidak terdapat perbedaan pengaruh (P>0,05) perlakuan 

pH dan suhu yang berbeda terhadap warna larutan ekstrak protein 

ceker ayam. Berdasarkan pengamatan warna tersebut mengkonfir-

masi bahwa tidak terjadi kerusakan ekstrak protein akibat perlakuan 

pH dan suhu yang berbeda. Cheng et al. (2009) menyatakan bahwa 

penggunaan asam lemah seperti asam asetat tidak mempengaruhi 

bentuk dan swelling protein kolagen yang sebagian besar ada di kulit 

kaki ayam. Zhang et al. (2006) menjelaskan bahwa konformasi atau 

bentuk triple-helic protein kolagen akan tetap kokoh dan tidak 

terjadi transisi bentuk helic-coil pada pemanasan suhu kurang dari 

600C. 

Nilai L* yang diperoleh berkisar 83,10 – 86,72 berarti warna 

larutan cenderung putih bening. Nilai C yang diperoleh berkisar 17,07 

– 18,46 menunjukkan intensitas warna sangat rendah (pudar) bukan 

pekat. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakula dan Stamminger (2012) 

bahwa nilai L* berkisar dari 0 (hitam) sampai 100 (putih); nilai C 

menunjukkan intensitas warna dari rendah (pudar) sampai tinggi 

(pekat). 

Parameter nilai C menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) akibat faktor suhu. Pengaruh suhu terhadap 

rerata nilai C disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil uji Duncan Pengaruh Suhu terhadap Rerata Nilai C 

Ekstrak Protein Ceker Ayam 

Nilai C 

 
Suhu N 

Subset 

1 2 

Duncan Suhu Kontrol 12 16,9825a  

Suhu 50C 12 17,5875ab 17.5875ab 

Suhu 65C 12  18.4142b 

Keterangan:  Superskrip (b) pada kolom yang sama menunjukkan Nilai 

tertinggi dengan signifikansi (P<0.05) 

Tabel 7 menunjukkan bahwa terjadi perubahan intensitas 

warna (nilai C) yang nyata (P<0,05) pada ekstrak protein ceker ayam. 

Intensitas tertinggi terlihat pada perlakuan suhu 65C dengan nilai C 

sebesar 18,4142. Hal ini berarti larutan tersebut cenderung lebih 



 

58 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

pekat dari pada perlakuan suhu yang lain. Kondisi ini mengkonfirmasi 

variabel sebelumnya bahwa pada perlakuan suhu 65C cenderung 

menyebabkan penurunan konsentrasi protein yang diperoleh akibat 

mulai terjadinya proses gelatinasi protein. Hal ini yang menyebabkan 

warna larutan terlihat lebih pekat dibanding yang lain.  

 

Mikrostruktur Partikel Ekstrak Protein Hasil Perlakuan pH dan 

Suhu 

Hasil scanning electron microscopy (SEM) partikel ekstrak 

protein terlarut ceker ayam yang telah dikeringbekukan disajikan 

pada Gambar 11 berikut ini. 

 

 

Gambar 11. Scanning Electron Microscopgraph Partikel Ekstrak Protein 

Ceker Ayam pada Perlakuan pH dan Suhu yang Berbeda; (A) Ukuran Partikel 

Ekstrak Protein pada Perlakuan pH 6,8 suhu 25C, (B) Ukuran Partikel 

Ekstrak Protein pada Perlakuan pH 4 Suhu 50C, (C) Cross Section, (D) 

Smooth Surface 

(A) (B) 

(C) (D) 

(1) 

(2) 
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Berdasarkan Gambar 11 diketahui bahwa bentuk dan ukuran 

protein yang diperoleh masih terlihat besar dan kompleks. Gambar 11 

(A) memperlihatkan ukuran diameter nya berkisar 385µm - 495µm. 

Hal ini menandakan masih banyaknya protein kolagen serta ikatannya 

dengan protein yang lain. Ukuran tersebut sudah lebih kecil dari 

diameter partikel kolagen kulit dan tulang hewan yang pernah diteliti 

oleh Schriefl et al. (2013) yaitu berkisar 500µm - 880µm. Perbedaan 

ukuran partikel protein terlihat pada gambar 11 (A) dan (B) dimana 

pH kontrol (6,8) menghasilkan ukuran 495µm dan perlakuan pH 4 

dapat memotong dan memperkecil ukuran menjadi 385µm. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pH dan suhu sebagian 

telah memutus rantai polipeptida protein ceker ayam hingga ukuran 

dan bentuknya lebih kecil. 

Gambar 11 (C) menunjukkan penampang cross-section dimana 

terlihat serabut (fibrilar) kolagen yang masih cukup banyak diantara 

komponen yang lain. Alovskaya et al. (2007) menyatakan bahwa 

kolagen terbentuk dari protofibril dan tropokolagen membentuk 

struktur triple α-helix sehingga membentuk matriks jaringan yang 

cukup kuat. Gambar 11 (D1) memperlihatkan bahwa bentuk kompak 

dan padat protein yang didapat kemungkinan akibat masih berikatan 

dengan komponen lain utamanya karbohidrat. Nalinanon et al. (2011) 

menjelaskan bahwa interaksi protein dan karbohidrat pada jaringan 

hewan akan membentuk ikatan peptidoglycan yang menghasilkan 

partikel yang padat dan keras.  

Perbesaran SEM seperti gambar 11 (D2) menunjukkan adanya 

smoot surface yang menandakan adanya protein non kolagen yang 

ada di dalam ceker ayam. Lee et al. (2015) menyatakan bahwa 

protein non kolagen lebih mudah dilarutkan pada kondisi titik 

isoelektrik pH 5 – 6, sedangkan protein kolagen mulai melarut saat 

suhu 45C akibat lepasnya hidrogen dan ikatan kovalen yang 

menyebabkan perubahan struktur heliks ke arah transisi coil. 

Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat bahwa jumlah protein 

terlarut non kolagen memang cenderung lebih sedikit dari pada 

jumlah protein kolagen dalam ceker ayam. Hal ini mengkonfirmasi 

variabel sebelumnya bahwa konsentrasi protein terlarut yang hanya 

diperlakukan pH dan suhu yang berbeda masih cukup rendah karena 

belum dapat memutus rantai polipetida secara maksimal. Hasil 

tersebut mendasari adanya proses hidrolisis enzimatis yang dilakukan 
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dan dibahas pada sub bab berikutnya agar peptida terlarut yang 

didapat lebih banyak.  

 

Mikrostruktur Partikel Ekstrak Protein Hasil Hidrolisis Papain 

Perlakuan konsentrasi enzim papain dan lama pemeraman 

pada ekstrak protein ceker ayam menghasilkan mikrostruktur partikel 

seperti pada Gambar 12 berikut ini. 

 

 

Gambar 12. Scanning Electron Microscopgraph Partikel Ekstrak Protein 

Ceker Ayam pada Perlakuan Konsentrasi Papain dan Lama Pemeraman yang 

Berbeda; (A & C) Sebelum Hidrolisis, (B & D) Setelah Hidrolisis. 

 

Pengaruh penggunaan enzim papain mampu mengubah 

mikrostruktur partikel ekstrak protein di dalam ceker ayam. Gambar 

12 (A) merupakan partikel ekstrak protein ceker ayam yang belum 

diperlakukan enzim papain, ukuran nya sebesar 495 µm. Gambar 12 

(B) menunjukkan terjadinya perubahan ukuran partikel ekstrak 

(A) (B) 

(C) (D) 
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protein ceker ayam menjadi 55,7 µm – 113 µm akibat perlakuan 

konsentrasi enzim papain 3% dengan lama pemeraman 36 jam. Hal ini 

mengkonfirmasi variabel sebelumnya yang menyebutkan bahwa salah 

satu penyebab peningkatan aktivitas antioksidan sampel terhidrolisis 

enzim papain adalah akibat perubahan ukuran dan berat protein 

menjadi lebih kecil. Wang et al. (2017) menyatakan bahwa enzim 

papain mempunyai kemampuan proteolitik terhadap struktur dan 

ukuran protein yang besar dan tidak terlarut menjadi peptida yang 

berukuran lebih kecil dan terlarut. Efek perubahan mikrostruktur 

dalam protein kolagen maupun non kolagen dapat di gambarkan 

dengan SEM (Marelli and Simons, 2014), 

Gambar 12 (C) merupakan struktur partikel ekstrak protein 

ceker ayam yang belum diperlakukan enzim papain, sedangkan 

Gambar 12 (D) merupakan struktur partikel ekstrak protein yang 

diperoleh dari perlakuan konsentrasi enzim papain 3% dengan lama 

pemeraman 36 jam. Kedua gambar tersebut memperlihatkan 

perbedaan struktur yang sangat nyata. Penggunaan enzim papain 

mampu mengubah struktur partikel ekstrak protein ceker ayam yang 

terlihat sangat padat dan kompak menjadi terpisah dan berbentuk 

bulat-elips. Hal ini disebabkan proses hidrolisis papain dapat 

memutus ikatan-ikatan dalam protein kolagen ceker ayam serta 

menjadikan perubahan struktur sekunder dan tersier polipeptida 

secara reversibel dan non reversibel. Damez dan Clerjon (2008) 

menjelaskan bahwa struktur jaringan ikat hewan yang terdiri dari 

tropokolagen dan polipeptida dengan struktur triple-α-heliks secara 

fisik membentuk jaringan yang keras dan padat serta sulit larut 

dalam air. Enzim papain merupakan jenis eksoenzim yang mempunyai 

gugus sulfhidril mampu mendegradasi struktur triple-α-heliks 

menjadi peptida sederhana secara irreversible yang menjadikan 

protein dapat larut dalam air (Han et al., 2016), sehingga fungsi 

antioksidan lebih baik (Chandrasekaran et al., 2016). Hal ini yang 

menyebabkan ekstrak protein ceker ayam hasil hidrolisis papain 

mempunyai aktivitas antioksidan lebih tinggi. 

 

9.2 KARAKTERISTIK FRAKSI PROTEIN 

Pengamatan karakteristik fisik protein ceker ayam terlarut dilakukan 

berdasarkan dua parameter yaitu warna dan mikrostruktur. Hasil 
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penelitian menunjukkan beberapa data dan pembahasan sebagai 

berikut. 

Elektroforegram profil berat molekul masing-masing sampel 

terpilih disajikan pada gambar 13. 

 

 

Gambar 13. Elektroforegram Protein dan Peptida Bioaktif Ceker Ayam pada 

Perlakuan : pH 6,8 suhu 25C (T1a), pH 4 suhu 50C (T1b), Papain 1% pada 

48 jam (T2a), Papain 3% pada 36 jam (T2b), Ultrafiltrat (T3a & T3b), (M) 

Standar Marker 

 

Pengujian berat molekul dilakukan pada masing-masing 

tahapan penelitian yang diambil sebanyak 2 sampel yaitu perlakuan 

yang menghasilkan aktivitas antioksidan terendah dan tertinggi. 

Elektroforesis dilakukan dengan menggunakan SDS PAGE pada 

konsentrasi akrilamid stacking gel 4% dan separating gel 15%. Gambar 

12 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pita protein dan peptida 

yang muncul antara sampel satu dengan yang lain. Perbedaan ini 

terjadi dalam hal jumlah, ketebalan maupun posisi berat molekulnya. 

Hasil perhitungan berat molekul yang muncul di electroforegram 

tersebut disajikan pada Tabel 7. 

M T1a T1b T2a T2b T3a T3b 

245 kDa 

180 kDa 

135 kDa 

100 kDa 

75 kDa 

63 kDa 

48 kDa 

35 kDa 

25 kDa 

11 kDa 
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Tabel 7. Hasil Perhitungan Berat Molekul 

Pita 
T1a T1b T2a T2b T3a & T3b 

BM 
(kDa) 

Jenis 
Protein 

BM 
(kDa) 

Jenis 
Protein 

BM 
(kDa) 

Jenis 
Protein 

BM 
(kDa) 

Jenis 
Protein 

BM 
(kDa) 

Jenis 
Protein 

1 255,56 γ 255,56 γ 181,85 β 255,56 γ 9,53 TD 
2 115,53 β 65,52 α -2 162,35 β 181,85 β 9,00 TD 
3 65,52 α -2   77,68 α - 1 162,35 β 8,04 TD 
4     61,91 α - 2 77,68 α - 1 7,18 TD 
5     58,50 TD 61,91 α - 2   
6     55,27 TD 58,50 TD   
7       55,27 TD   

Keterangan : -  Simbol γ, β, α -1, α – 2 menunjukkan konformasi struktur 

protein 

 -  TD : Tidak Diketahui 

 -  (T1a) : pH 6,8 suhu 250C; (T1b) : pH 4 suhu 500C; (T2a) : 

Papain 3% pada 36 jam;  

  (T2b) : Papain 1% pada 48 jam; (T3a & T3b) : Ultrafiltrat.  

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah pita 

protein akibat perlakuan variasi pH dan suhu pada proses degradasi 

protein. Pada proses pelarutan protein sampel ceker ayam yang 

dilakukan pada pH 6,8 dan suhu kontrol 25C (T1a) terdapat 3 pita 

protein. Berdasarkan profil berat molekul yang diperoleh 

menunjukkan adanya struktur γ, β, α -2 yang menandakan adanya 

dominasi struktur heliks pada protein tersebut. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa sebagian besar protein yang diperoleh masih 

berupa kolagen. Nalinanon et al. (2011) menyatakan bahwa struktur 

kolagen terdiri dari polipeptida berupa α heliks dan berulang 3 kali 

atau biasa disebut triple-α-helics. Struktur tersebut sangat kokoh dan 

sulit untuk dipecah menjadi peptida yang lebih sederhana sehingga 

nilai kecernaannya rendah. Perlakuan pH 4 pada suhu 50C 

menyebabkan hilangnya 1 pita protein dan berdasarkan gambar 13 

terjadi penyebaran protein yang cenderung lebih tipis. Protein yang 

hilang merupakan jenis berstruktur β yang menandakan adanya 

perubahan struktur sekunder protein. Hal ini berarti penggunaan pH 

4 dan suhu 50C mampu mengubah struktur sekunder protein melalui 

denaturasi dan penambahan ion hidrogen yang optimal. Carey et al. 

(1990) menjelaskan bahwa struktur β-carbon cenderung terhubung 

dengan gugus methyl yang bersifat aliphatik yang sukar terlarut. 

Sehingga dengan hilangnya struktur β pada sampel T1b (perlakuan 

pH4 dan suhu 50C) menyebabkan protein terlarut yang didapat lebih 

tinggi dan berpotensi mendonorkan ion hidrogen nya pada proses 
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reduksi radikal bebas. Hal ini dikuatkan dengan variabel sebelumnya 

bahwa aktivitas antioksidan meningkat dari 30,23%/mg protein 

menjadi 46,55%/mg protein (pada konsentrasi DPPH 0,2 mg/ml). 

Pada Tabel 12 juga diketahui bahwa penggunaan konsentrasi 

dan lama pemeraman enzim papain menyebabkan adanya perbedaan 

pita protein yang didapat. Degradasi protein terlihat dari sampel 

T1b, T2a dan T2b. Sebelum diberi perlakuan enzim (T1b) terlihat 

hanya 2 pita protein yang muncul dalam kondisi semir (tebal 

bertumpuk). Sedangkan pada perlakuan enzim papain 1% (T2b) 

menjadi 7 pita protein dan pada perlakuan papain 3% (T2a) terjadi 

pemisahan sebanyak 6 protein yang tampak jelas. Hal ini 

menunjukkan bahwa enzim papain mampu menghidrolisis protein 

ceker ayam menjadi peptida sederhana yang mempunyai berat 

molekul berbeda. Alpay and Aktas (2015) menjelaskan bahwa enzim 

papain merupakan polipetida rantai tunggal yang mempunyai 3 ikatan 

disulfide dan satu gugus sulfohydride yang mampu mengkatalisis 

hidrolisis protein, peptida, amida, ester dan tioester. Tipe protease 

enzim papain tersebut sangat menentukan ukuran berat molekul, 

komposisi asam amino dan rantai peptida yang terhidrolisa (Bamdad 

et al. 2011). 

Berat molekul yang didapat dari sampel perlakuan enzim 

papain berkisar 55,27 kDa – 255,56 kDa. Berdasarkan nilai berat 

molekul tersebut dapat diasumsikan peptida yang didapat tersebar 

dari tinggi hingga rendah, walaupun peptida dibawah 10 kDa tidak 

terlihat. Hal ini dimungkinkan akibat sangat kecilnya konsentrasi 

peptida didalam larutan.  

Profil berat molekul sampel T2a dan T2b menunjukkan adanya 

protein dengan struktur γ, β, α -1, α -2 serta protein tidak diketahui 

(TD). Berdasarkan ukuran berat molekul dan struktur nya masih 

terdapat protein kolagen namun berdasarkan gambar pita proteinnya 

telah terdegradasi sempurna dan terdispersi merata. Selebihnya 

telah terdegradasi menjadi peptida dengan ukuran berat molekul 

lebih kecil. Pada sampel perlakuan enzim papain 1% dengan lama 

perendaman 48 jam (T2b) menunjukkan masih adanya protein γ yang 

tidak muncul pada perlakuan enzim papain 3% (T2a). Hal ini 

kemungkinan akibat belum cukupnya aktivitas protease papain 1% 

dalam memecah protein sehingga masih menjadi satu dengan protein 

sebelumnya. Jenis protein γ menunjukkan terjadinya perputaran 

gugus amina akibat peregangan C-O dan C-H sehingga terjadi ikatan 
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silang (Stuart, 2010). Adanya struktur tersebut yang menyebabkan 

tingkat kelarutan dan aktivitas antioksidan yang didapat pada 

perlakuan enzim papain 1% lebih rendah dari pada perlakuan enzim 

papain 3%. Hal ini dikuatkan dengan variabel sebelumnya bahwa 

aktivitas antioksidan per mg konsentrasi protein terlarut pada sampel 

dengan perlakuan enzim papain 1% sebesar 44,32±6,84 %/mg protein, 

sedangkan pada perlakuan enzim papain 3% meningkat menjadi 

55,10±2,24 %/mg protein (pada konsentrasi DPPH 0,2 mg/ml). 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui juga adanya struktur peptida α 

-1, α -2 serta Tidak diketahui (TD) menunjukkan konformasi protein 

yang terdegradasi merupakan perubahan bentuk antara satu dengan 

lainnya. Nalinanon et al. (2011) menjelaskan bahwa protein jaringan 

ikat yang awalnya lebih banyak didominasi oleh kolagen dengan 

struktur triple-α-helics terdegradasi menjadi 2-α-helics, α-helics dan 

protein lebih kecil. Rantai asam amino (Gly-Pro-HyP) pada sisi kiri 

rantai polipeptida membentuk ikatan kovalen yang sering disebut 

telopeptida (Saviano 2012), dimana terdapat 14 asam amino pada N-

Terminal dan 10 asam amino pada C-terminal (Hashim et al. 2015). 

Hidrolisis enzim papain pada struktur telopeptida tersebut 

menyebabkan struktur triple-α-helics terdegradasi menjadi 2-α-

helics, α-helics dan protein lebih kecil sehingga kelarutannya 

semakin tinggi dan potensi aktivitas antioksidan meningkat (Hashim, 

et al., 2014b). Perubahan struktur protein tersebut diilustrasikan 

pada gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Ilustrasi Hidrolisis Enzim Papain pada Protein Ceker Ayam 

3-α-helics 

2-α-helics 

α-helics 

Papain hydrolysis 

Papain hydrolysis 

Papain hydrolysis 
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Tabel 7 juga menunjukkan bahwa pada sampel hasil 

ultrafiltrasi dengan Amicon Millipore (T3a dan T3b) terdapat 4 pita 

protein yang berat molekulnya sangat kecil yaitu berkisar 7,18 kDa – 

9,53 kDa. Khusus sampel T3a dan T3b tersebut diperlukan pemekatan 

sampel yang akan di running karena konsentrasinya sangat kecil yaitu 

0,12±0,00 mg/ml. Hal ini yang menyebabkan pada gambar sampel 

T2a dan T2b pita protein tersebut tidak muncul karena tanpa melalui 

proses pemekatan. 

Proses Ultrafiltrasi atau penyaringan dengan ukuran ultra 

(0,45 µm) terbukti efektif menghasilkan target pita protein dengan 

berat molekul <10 kDa. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan proses 

ekstraksi peptida bioaktif melalui variasi keasaman, suhu, 

konsentrasi enzimatis serta lama inkubasi telah terbukti 

mendegradasi protein dan menghasilkan peptida aktif yang 

ditargetkan. Damgaard et al. (2015) menyatakan bahwa peptida 

dengan berat molekul dibawah 10 kDa berpotensi mengerahkan 

aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. peptida tersebut mempunyai 

banyak asam amino yang bersifat hidrofobik dan mampu 

mendonorkan ion hidrogen untuk mereduksi DPPH (Han, et al., 2013). 

Hal ini terbukti dan dikuatkan oleh hasil variabel sebelumnya bahwa 

ekstrak sampel peptida ceker ayam sebelum difiltrat mempunyai 

aktivitas antioksidan sebesar 55,1±2,24 %/mg protein dan setelah 

difiltrat meningkat menjadi 60,92±1,47 %/mg protein (pada 

konsentrasi DPPH 0,2 mg/ml). Hipotesis optimasi aktivitas 

antioksidan protein ceker ayam melalui proses ultrafiltrasi telah 

terjawab dengan benar.  

 

9.3 KARAKTERISTIK GUGUS FUNGSI 

Pada penelitian ini pengujian FTIR dilakukan pada 3 sampel 

terpilih di masing-masing tahapan penelitian. Spektra FTIR yang 

didapat pada pengukuran sampel protein dan peptida ceker ayam 

disajikan pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Spektra FTIR Peptida Bioaktif Ceker Ayam pada Perlakuan: (A) 

pH 4 Suhu 50C, (B) Papain 3% pada 36 jam, (C) Ultrafiltrat 

 

Gambar 15 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan serapan 

bilangan gelombang pada masing-masing sampel. Hal ini 

mengindikasikan bahwa gugus aktif yang ada pada masing-masing 

sampel juga berbeda antara satu dengan lainnya. Berdasarkan 

Spektra FTIR yang ada dapat diperkirakan gugus fungsi masing-masing 

sampel dengan melihat bilangan gelombang pada puncak serapan 

kemudian disesuaikan dengan sumber penelitian terdahulu. Prakiraan 

tersebut disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Prakiraan Gugus Fungsi pada Peptida Bioaktif Ceker Ayam 

Sampel 

Bilangan 
Gelombang pada 
Puncak Serapan 

(cm-1) 

Prakiraan Gugus Fungsi Referensi 

(A) 

3466,01 

N-H stretching (peregangan) dari 
gugus amina primer (-CONH2) yang 

berpasangan atau gugus amida 
sekunder yang sendiri 

Stuart (2010) 

3269,34 
N-H stretching dari gugus amida 

sekunder 
Stuart (2010) 

3062,96 - NH2 simetric stretching pada gugus Stuart (2010) 

(A) (B) (C) 
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Sampel 

Bilangan 
Gelombang pada 
Puncak Serapan 

(cm-1) 

Prakiraan Gugus Fungsi Referensi 

3007,02 amida primer 
2677,20 N-CH2 stretching Issa (2017) 

(B) 
2310,72 

Overlaping (tumpang tindih) C-H 
stretching pada rantai CH2-, -CH3 

Issa (2017) 
 

2040,69 Aromatic isonitrile –N=C stretching Stuart (2010) 

(C) 

1456,26 

C=O stretch ikatan hidrogen 
berpasangan dengan COO-, 
Deformasi NH2, CH2 bending 

(pembengkoan) 

Jeevithan et 
al. (2014) 

dan 
Puspawati, 

et al., (2012) 

1373,32 
Aromatic C-N stretching, C-O-C 

antisimetric stertching 

Stuart (2010) 
dan 

Jeevithan et 
al. (2014) 

1238,30 Aliphatic C-N stretching Issa (2017) 
1162,08 - 
1033,85 

Gugus amino bebas –NH2 
Jeevithan et 

al. (2014) 

966,27 - 850,61 
NH2 wagging (goyah) dan twisting 

(memutar), jembatan C-O-C 

Issa (2017 
dan 

Jeevithan et 
al. (2014) 

657,37 - 505,35 
NH2 wagging, gugus N-H wagging 

pada amida sekunder, -OH bending 

Issa (2017 
dan 

Jeevithan et 
al. (2014) 

 
Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa sampel A yang 

merupakan hasil perlakuan pH 4 pada suhu 500C didominasi adanya 

gugus aktif amida (-CONH2) baik dalam bentuk primer maupun 

sekunder. Banyaknya gugus aktif amida juga menunjukkan bahwa 

pada sampel perlakuan pH 4 dan suhu 500C masih banyak terdapat 

protein kolagen. NH2 simetric stretching pada gugus amida primer 

merupakan residu imida dari struktur ß-sheet (Stuart 2010) yang 

merupakan gugus khas kolagen. 

Mamone et al. (2009) menjelaskan bahwa pada gugus amida 

primer satu atom nitrogen terhubung pada satu atom karbon, 

sedangkan pada gugus amida sekunder satu atom nitrogen terhubung 

dengan dua atom karbon. Amida terbentuk ketika kelompok hidroksil 

dari asam karboksilat (-COOH) digantikan oleh senyawa amino (-NH2) 

atau amina. Sehingga sifat hidrofobisitasnya rendah dan kurang larut 

dalam air. Hal ini sesuai dengan hasil variabel sebelumnya bahwa 

tingkat kelarutan protein ekstrak protein ceker ayam dari perlakuan 
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variasi pH dan suhu yang berbeda tidak sebesar sampel hasil hidrolisis 

enzimatis.  

Pada sampel B yang merupakan hasil ekstrak peptida aktif 

dengan perlakuan enzim papain 3% dengan lama pemeraman 36 jam 

menunjukkan adanya rantai alkil (CH) dan gugus nitrogen diantaranya 

Aromatic isonitrile –N=C stretching. Aktivitas enzim papain mampu 

memutus ikatan kovalen dalam polipeptida sehingga terbentuk gugus 

baru. Nitrogen merupakan atom yang sangat mudah mengikat dengan 

atom lain utamanya atom karbon. Gugus isonitrile –N=C bersifat 

isomer yang molekulnya mempunyai struktur sama namun fungsi yang 

berbeda. Anand et al. (2013) menjelaskan bahwa gugus tersebut 

sangat mudah berinteraksi dan melepaskan ion hidrogen yang 

diikatnya. Hal ini yang mendasari bahwa sampel ekstrak hasil 

perlakuan enzimatis mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi. 

Hasil tersebut sesuai dengan variabel sebelumnya bahwa perlakuan 

enzim papain 3% dengan lama pemeraman 36 jam menghasilkan 

aktivitas antioksidan tertinggi sebesar 55,10±2,24 %/mg protein (pada 

konsentrasi DPPH 0,2 mg/ml). 

Pada sampel C yang merupakan hasil ultrafiltrasi dengan berat 

molekul rendah menunjukkan adanya variasi gugus fungsi di 

dalamnya. Adanya Gugus amino bebas –NH2 menunjukkan bahwa 

terjadi pemutusan ikatan peptida dari proses enzimatis yang tidak 

terdeteksi pada sampel sebelumnya dikarenakan konsentrasi yang 

sangat sedikit. Sampel C telah melalui proses tiga kali volume 

pemekatan sehingga gugus tersebut muncul. Pada sampel ini juga 

terdapat ikatan C=O stretch, ikatan hidrogen berpasangan dengan 

COO-, deformasi NH2, dan CH2 bending yang menunjukkan adanya 

peptida yang kemungkinan terdiri dari asam amino yang bersifat 

hidrofobik (Carey et al., 1990). Selain itu juga terdapat ikatan NH2 

wagging, gugus N-H wagging pada amida sekunder, dan -OH bending 

yang menunjukkan hal yang sama. Adanya gugus NH2 wagging dan 

twisting serta jembatan C-O-C membuat peptida ini bersifat mudah 

berputar dan goyah sehingga bereaksi dengan atom lain (Anand et al. 

2013). 

Sifat-sifat gugus fungsional yang ada pada sampel ultrafiltrat 

menunjukkan bahwa protein ini merupakan peptida yang lebih 

sederhana dan mempunyai bentuk, ukuran dan berat molekul yang 

kecil. Konformasi tersebut membuat peptida ini aktif mendonorkan 

ion hidrogen sehingga mampu mereduksi DPPH (Chi et al. 2014b). Hal 
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ini terbukti dengan hasil variabel sebelumnya bahwa aktivitas 

antioksidan tertinggi dicapai dari hasil ultrafiltrasi yaitu sebesar 

60,92±1,47 %/mg protein (pada konsentrasi DPPH 0,2 mg/ml). 

 
9.4 KARAKTERISTIK ASAM AMINO 

Pengujian profil asam amino dilakukan dengan LC MS/MS atau high 

perforamance liquid chromathography dengan triple quadropole 

tandem mass spectrometry detector. Kalibrasi hasil dilakukan dengan 

menggunakan metode Single Point Matrix Based Calibration at RL 

(Reporting Limit). Pengujian dilakukan pada 3 sampel terpilih di 

masing-masing tahapan penelitian. Hasil pengujian tersebut disajikan 

pada Tabel 9. 

 
Tabel 9. Profil Asam Amino Ekstrak Protein dan Peptida Bioaktif 

Ceker Ayam 

Jenis Asam Amino Unit RL Sampel A Sampel B 
Sampel 

C 

Esensial 

Threonine mg/kg 20,0 199 53,4 ND 
Leucine mg/kg 20,0 79,0 30,5 ND 
Valine mg/kg 20,0 61,9 37,3 20,1 
Isoleucine mg/kg 20,0 55,6 23,1 ND 
Histidine mg/kg 20,0 53,6 61,3 153,6* 
Lysine mg/kg 20,0 52,7 25,6 20,3 
Tryptophan mg/kg 20,0 35,8 ND ND 
Methionine mg/kg 20,0 30,4 ND ND 

Non 
esensial 

Glutamic Acid mg/kg 20,0 548* 83,5 ND 
Hidroxyproline mg/kg 20,0 122,4 326,1* ND 
Glutamine mg/kg 20,0 120 38,6 ND 
Aspartic Acid mg/kg 20,0 102 43,9 ND 
Proline mg/kg 20,0 90,6 252,5* ND 
Arginine mg/kg 20,0 64,9 21,8 ND 
Tyrosine mg/kg 20,0 56,2 34,1 ND 
Phenylalanine mg/kg 20,0 55,1 27,8 ND 
Cysteine mg/kg 20,0 52,7 ND ND 
Alanine  mg/kg 20,0 46,5 30,2 247* 
Serine mg/kg 20,0 37,3 ND ND 
Glycine mg/kg 20,0 38 538* ND 
Asparagine mg/kg 20,0 ND ND ND 
Trans-4-
proline 

mg/kg 20,0 ND ND ND 

Keterangan. RL : Reporting Limit 

 ND : Not detected, bellow RL 
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 A : Ekstrak protein ceker ayam hasil perlakuan pH 4 Suhu 

50C,  

 B : Peptida bioaktif hasil perlakuan Papain 3% pada 36 jam,  

 C : Peptida bioaktif hasil Ultrafiltrasi 

 * : Menunjukkan nilai tertinggi dibanding yang lain 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat keragaman profil asam 

amino yang diperoleh dari tahapan optimasi aktivitas antioksidan 

protein dan peptida bioaktif dari ceker ayam. Asam amino yang 

diperoleh terdistribusi merata pada jenis asam amino esensial dan 

non esensial. Hal ini membuktikan bahwa ekstrak ceker ayam bisa 

berfungsi sebagai sumber antioksidan sekaligus sumber nutrisi asam 

amino yang dibutuhkan manusia. Hal tersebut merupakan suatu 

kebaharuan karena tidak ditemukan pada sumber antioksidan seperti 

pada vitamin C, sumber nabati dan sintesis kimia antioksidan. 

Sampel A didominasi oleh asam amino glutamic acid sebesar 

548 mg/kg. Hal ini berarti sampel ekstrak protein hasil perlakuan pH 

dan suhu masih belum banyak berbeda dengan sampel aslinya. Liu et 

al. (2001) menyatakan bahwa sumber bahan pangan berprotein tinggi 

seperti ikan, daging, telur, dan unggas banyak mengandung glutamic 

acid. Asam amino tersebut tergolong non-esensial namun dapat 

memberikan citarasa gurih pada bahan makanan. Hashim et al. 

(2014b) menjelaskan bahwa asam amino tersebut berperan dalam 

pembentukan kolagen dalam ceker ayam. Pada sampel A keberadaan 

asam amino hidrofobik seperti glysine alanine, histidine, valine, 

metionine, tryptophan tidak sebesar yang lain. Hal ini 

mengkonfirmasi variabel sebelumnya bahwa aktivitas antioksidan 

sampel ini tidak sebesar sampel hasil optimasi tahap selanjutnya.  

Sampel B menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pada asam 

amino tertentu seperti glysine 538 mg/kg, proline 252,5 mg/kg dan 

hydroxyproline 326,1 mg/kg. Asam amino tersebut tergolong 

hidrofobik. Hashim et al. (2014b) menjelaskan bahwa asam amino 

glysine, dan hydroxyproline sangat penting karena mempunyai efek 

fungsional yang baik. Asam amino tersebut terdapat dalam peptida-

peptida hasil hidrolisis enzim papain. Terputusnya ikatan peptida 

pada protein ceker ayam dapat menyebabkan perubahan struktur 

primer protein termasuk gugus fungsi dan asam amino yang 

menyusunnya (Jeevithan et al., 2015). Kemungkinan besar hal inilah 
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yang menyebabkan pada sampel B terjadi keragaman profil asam 

amino yang berbeda dengan sampel A. 

Tabel 9 juga menunjukkan bahwa penggunaan enzim papain 

yang optimal mampu memutus ikatan polipeptida protein ceker ayam 

menjadi peptida yang lebih sederhana yang sebagian besar tersusun 

dari asam amino hidrofobik seperti glysin-proline dan 

hidroksiproline. Asam amino tersebut mampu mendonorkan ion 

hidrogen untuk mereduksi gugus nitrit pada DPPH (Remya et al. 

2016). Radikal bebas DPPH dapat tereduksi dengan indikator 

berubahnya warna ungu menjadi kuning. Berdasarkan data yang 

diperoleh tersebut maka mekanisme hidrolisis enzim papain pada 

protein ceker ayam dan mekanismenya sebagai antioksidan 

diilustrasikan pada Gambar 16. 

 

 

Gambar 16. Ilustrasi Hidrolisis Papain pada Peptida Bioaktif dari Ceker Ayam 

dan Mekanismenya sebagai Antioksidan 

 

Sampel C yang merupakan hasil ultrafiltrasi menunjukkan 

banyaknya jenis asam amino yang tidak terdeteksi. Hal ini terjadi 
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karena kecilnya konsentrasi asam amino dalam suatu larutan. 

Pengujian LC MS/MS yang dilakukan pada penelitian ini hanya mampu 

mendeteksi konsentrasi asam amino diatas 20 mg/kg. Profil asam 

amino sampel C menunjukkan dominasi asam amino alanine 257 

mg/kg dan histidine 153,6 mg/kg. Penelitian Damgaard et al. (2015) 

juga menunjukkan bahwa peptida dengan berat molekul < 10 kDa 

banyak didominasi oleh asam amino dari golongan hidrofobik seperti 

alanine dan asam amino bermuatan positif seperti histidine. 

Berdasarkan Tabel 8 juga diketahui bahwa proses ultrafiltrasi 

mampu menyaring peptida hingga didapat peptida bioaktif yang 

sebagian besar tersusun oleh asam amino hiidrofobik khususnya asam 

amino alanine dan asam amino bermuatan positif seperti histidine. 

Asam amino tersebut mampu mendonorkan ion hidrogen pada gugus 

aktifnya sehingga dapat mengikat nitrit pada DPPH (Saviano 2012). 

Akibatnya radikal bebas DPPH dapat tereduksi dengan indikator 

perubahan warna larutan dari ungu menjadi kuning. Mekanisme 

tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 17. 

 

 

Gambar 17. Ilustrasi Mekanisme Antioksidan Peptida Bioaktif dari Ceker 

Ayam Hasil Ultrafiltrasi 
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Penelitian ini merupakan suatu kebaharuan karena berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut disajikan pada 

Tabel 10. 

Tabel 10. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

Sumber Senyawa Bioaktif 
Aktivitas 

Antioksidan 
(%/mg protein) 

Referensi 

Kulit Ikan 
(Spanish 
mackerel) 

Peptida : Glysine 
dan Proline 

46,92±1,47 Chi et al., 2014 

Gelatin kulit 
alaska pollack 

aa : 
GEHypGPHypGPHyp 

30,92±1,47 
Cheng et al., 

2008 
Butiran 
Gandum 

Ferulic acid 90,00±2,25 
Acquistucci et al. 

(2013) 

Biji Kelapa Flafonoid 73,5±0,25 
Zarei et al. 

(2014) 

Ceker Ayam 
Peptida : Alanine 
dan Histidine 

60,92±1,47 
Susanto, dkk. 

(2018) 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa perbedaan penelitian ini ada 

pada senyawa bioaktif dan nilai aktivitas antioksidannya. Aktivitas 

antioksidan peptida bioaktif dari ceker ayam lebih tinggi dari sumber 

bahan yang berbasis jaringan ikat lainnya. Sumber bahan nabati 

memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi tetapi tidak mengandung 

nutrisi asam amino.  

Penelitian ini telah menjawab hipotesis bahwa terjadi 

perbedaan keragaman profil asam amino pada sebelum dan sesudah 

ultrafiltrasi. Peningkatan aktivitas antioksidan terjadi akibat 

perubahan struktur protein dan rantai peptida serta gugus aktif 

akibat degradasi oleh faktor pH, suhu, konsentrasi enzim papain, 

lama pemeraman serta proses ultrafiltrasi yang dilakukan. Aktivitas 

antioksidan meningkat seiring dengan tahapan optimasi yang 

dilakukan. Penelitian ini masih dilakukan secara in vitro sehingga 

perlu dilakukan analisis secara in vivo untuk mengetahui degradasi 

dan sifat non toksiknya di dalam tubuh makhluk hidup beserta 

efektifitas dosis aplikasinya. Senyawa bioaktif dalam ceker ayam juga 

berpotensi mengerahkan aktivitas sebagai inhibitor ACE sebagai 

antihipertensi. Kajian tentang senyawa bioaktif sebagai antikanker, 

antimikroba, immunomodulatory juga potensial dilakukan pada 

penelitian selanjutnya. 
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BAB X : KESIMPULAN  
 

 

 

Berdasarkan penelitian utama yang telah dilakukan penulis 

dan pada bab terakhir buku ini dapat disimpulkan beberapa hal 

diantaranya: 

1. Variasi pH dan suhu berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

konsentrasi protein terlarut ekstrak protein ceker ayam. 

Konsentrasi tertinggi sebesar 1,15±0,06 mg/ml diperoleh dari 

interaksi perlakuan pH 4 dan suhu 500C. 

2. Optimasi peptida bioaktif dari ceker ayam menghasilkan 

aktivitas antioksidan tertinggi sebesar 55,1±2,24 %/mg protein 

(pada konsentrasi 0,2 mg/ml DPPH) diperoleh dari perlakuan 

3% enzim papain selama 36 jam. 

3.  Identifikasi peptida bioaktif dari ceker ayam sebelum dan 

sesudah ultrafiltrasi menunjukkan keragaman pada profil 

berat molekul < 10 kDa, dengan dominasi gugus amino bebas –

NH2 beserta ikatan C=O stretch, deformasi NH2, dan CH2 

bending, yang tersusun oleh asam amino alanine dan histidine 

dengan sifat antioksidan terhadap 0,2 mg/ml DPPH sebelum 

dan sesudah ultrafiltrasi meningkat dari 55,1±2,24 %/mg 

menjadi 60,92±1,47 %/mg protein. 

 

  



 

76 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Acquistucci, R. et al., 2013. Bioactive molecules and antioxidant 

activity in durum wheat grains and related millstream 

fractions. International Journal of Food Sciences and 

Nutrition, 64(8), pp.959–967. Available at: 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09637486.20

13.825696. 

Alovskaya, a et al., 2007. Fibronectin, Collagen, Fibrin-Components 

of Extracellular Matrix for Nerve regeneration. Topics in 

Tissue Engineering, 3, pp.1–27. 

Alpay, P. & Aktas, D., 2015. Journal of Molecular Catalysis B : 

Enzymatic Usage of immobilized papain for enzymatic 

hydrolysis of proteins. J Molecular Catalysisi B; Enzimatic, 

111, pp.56–63. 

Anand, S. et al., 2013. Biochemical and thermo-mechanical analysis 

of collagen from the skin of Asian Sea bass ( Lates calcarifer ) 

and Australasian Snapper ( Pagrus auratus ), an alternative for 

mammalian collagen. Eur Food Res Technol, 236, pp.873–882. 

Arihara, K., 2006. Strategies for designing novel functional meat 

products. Meat science, 74(1), pp.219–29. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174

006001446. 

Arihara, K. & Ohata, M., 2008. Bioactive Compounds in Meat. In Meat 

Biotechnology. Towada-shi, Aomary, Japan: Springer Science 

Business Media, LLC, pp. 231–249. 

Ashkan Dehsorkhi, Valeria Castelletto, Ian W. Hamley, J.A. and R.M., 

2013. The effect of pH on the selfassembly of a collagen 

derived peptide amphiphile. J Soft Matter, 9, pp.6033–6036. 

Available at: All outputs in CentAUR are protected by 

Intellectual Property Rights law, including copyright law. 

Copyright and IPR is retained by the creators or other 

copyright holders. Terms and conditions for use of this 

material are defined in the End User Agreemen. 

Badr, H.M., 2007. Antioxidative activity of carnosine in gamma 

irradiated ground beef and beef patties. Food Chemistry, 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 77  

104(2), pp.665–679. Available at: http://www.sciencedirect. 

com/science/article/pii/S0308814606009873 [Accessed 

October 26, 2015]. 

Bamdad, F., Wu, J. & Chen, L., 2011. Effects of enzymatic hydrolysis 

on molecular structure and antioxidant activity of barley 

hordein. Journal of Cereal Science, 54(1), pp.20–28. Available 

at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcs.2011.01.006. 

Di Bernardini, R. et al., 2011. Antioxidant and antimicrobial peptidic 

hydrolysates from muscle protein sources and by-products. 

Food Chemistry, 124(4), pp.1296–1307. Available at: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S03088146100082

77. 

Bivolarski, B. et al., 2011. AMINO ACID CONTENT AND BIOLOGICAL 

VALUE OF RABBIT MEAT PROTEINS , DEPENDING ON WEANING 

AGE. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 14(2), pp.94–

102. 

Bradford, M.M., 1976. Rappid and Sensitive Methode for Quantitation 

of Protein Utilization. The principle of protein-dye binding. 

Anal. Biochem., 1(72), pp.248–254. 

Brodsky, B., Werkmeister, J. a & Ramshaw, J. a M., 2005. Collagens 

and Gelatins. Biopolymers Online, pp.119–128. 

Carey, Jannette and Hanley, V., 1990. Protein Structure. In 

Biophysical Society On-line Textbook. Princeton, NJ: 

Department of Chemistry Princenton University, pp. 23–33. 

Centenaro, G.S. & Mellado, M.S., 2011. Antioxidant Activity of 

Protein Hydrolysates of Fish and Chicken Bones. Adv. J. Food 

Sci. Technol, 3(4), pp.280–288. 

Chakrabarti, S., Jahandideh, F. & Wu, J., 2014. Food-Derived 

Bioactive Peptides on Inflammation and Oxidative Stress. 

BioMed Research Internationa, 2014. 

Chandrasekaran Prabaharan, M.T. and R.P., 2016. Production of 

Antioxidant Peptides from Ferula Asafoetida Root Protein. Int 

J Molecular Biology, 1(1), pp.1–7. 

Cheng, F. et al., 2008. The Effects of Chicken Leg Bone Extract on 

Antioxidative Properties under Different Heating Condition. 

Asian-Aust. J. Anim. Sci., 21(12), pp.1815–1820. 

--------., 2009. Effect of different acids on the extraction of pepsin-

solubilised collagen containing melanin from silky fowl feet. 



 

78 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

Food Chemistry, 113(2), pp.563–567. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814

60800993X [Accessed May 10, 2016]. 

Chi, C. et al., 2014a. Antioxidant and Functional Properties of 

Collagen Hydrolysates from Spanish Mackerel Skin as 

Influenced by Average Molecular Weight. J. Molecules, 

pp.11211–11230. 

--------., 2014b. Antioxidant and Functional Properties of Collagen 

Hydrolysates from Spanish Mackerel Skin as Influenced by 

Average Molecular Weight. J Molecules, 19, pp.11211–11230. 

Conceição, K. et al., 2009. Characterization of a new bioactive 

peptide from Potamotrygon gr. orbignyi freshwater stingray 

venom. Peptides, 30(12), pp.2191–9. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196978

109003404 [Accessed November 9, 2015]. 

Damez, J.-L. & Clerjon, S., 2008. Meat quality assessment using 

biophysical methods related to meat structure. Meat Science, 

80(1), pp.132–149. Available at: http://www.sciencedirect. 

com/science/article/pii/S0309174008001757 [Accessed 

September 30, 2015]. 

Damgaard, T., Lametsch, R. & Otte, J., 2015. Antioxidant capacity of 

hydrolyzed animal by-products and relation to amino acid 

composition and peptide size distribution. J Food Sci Technol, 

52(October), pp.6511–6519. 

Descalzo, a. M. & Sancho, a. M., 2008. A review of natural 

antioxidants and their effects on oxidative status, odor and 

quality of fresh beef produced in Argentina. Meat Science, 

79(3), pp.423–436. Available at: http://www.sciencedirect. 

com/science/article/pii/S0309174007004068. 

Dhyantari, O., Milala, C.T. & Widyaningsih, T.D., 2015. TIKUS WISTAR 

JANTAN YANG DIINDUKSI KARAGENAN The Use Chicken Foot 

Extraction as the Source of Glucosamine as Anti-Accute 

Inflamation Agent by In Vivo. , 3(3), pp.888–895. 

Ding, Y. & Sui, M., 2016. Effect of Solution on the isoelectric point 

of collagen Guide professor : Yunqiao Ding Email address : 

673659149@qq.com Student name : Mengmeng Sui, 

Dinh, N., 2008. Meat quality: understanding of meat tenderness and 

influence of fat content on meat flavor. Tạp chí Phát triển 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 79  

Khoa học và Công nghệ, 9(12), pp.65–70. Available at: 

http://www.vjol.info/index.php/JSTD/article/viewArticle/75

2. 

Dirjenak, 2016. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016, 

Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 

Djenane, D. et al., 2004. Antioxidant effect of carnosine and 

carnitine in fresh beef steaks stored under modified 

atmosphere. Food Chemistry, 85(3), pp.453–459. Available at: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S03088146030038

56. 

Escudero, E. et al., 2013. Identification of novel antioxidant peptides 

generated in Spanish dry-cured ham. Food chemistry, 138(2-

3), pp.1282–8. Available at: http://www.sciencedirect. 

com/science/article/pii/S0308814612017074 [Accessed 

October 30, 2015]. 

Fadda, A. et al., 2014. Reaction time and DPPH concentration 

influence antioxidant activity and kinetic parameters of 

bioactive molecules and plant extracts in the reaction with 

the DPPH radical. Journal of Food Composition and Analysis, 

35(2), pp.112–119. Available at: http://www.sciencedirect. 

com/science/article/pii/S0889157514001136 [Accessed 

October 21, 2015]. 

Ginting, M.K., 2012. Validasi Metode Lc-Ms/Ms Untuk Penentuan 

Senyawa Asam Trans, Trans-Mukonat, Asam Hippurat, Asam 

2-Metil Hippurat, Asam 3-Metil Hippurat, Asam 4-Metil 

Hippurat Dalam Urin Sebagai Biomarker Paparan Benzena, 

Toluena, Dan Xilena, Fakultas MIPA Universitas Indonesia, 

Jakarta, Indonesia. 

Griffith, O., 2010. Practical Techniques for Centrifugal Seperations. 

Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular 

Biology, pp.1–27. 

Han, C. et al., 2013. Antioxidant activities of the synthesized thiol-

contained peptides derived from computer-aided pepsin 

hydrolysis of yam tuber storage protein , dioscorin. Food 

Chemistry, 138(2-3), pp.923–930. Available at: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.11.101. 



 

80 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

Han, Z. et al., 2016. Novel Antioxidant Peptides Derived from 

Enzymatic Hydrolysates of Macadamia Protein. J Biosciences 

and Medicines, 4(February), pp.6–14. 

Hartmann, R. & Meisel, H., 2007. Food-derived peptides with 

biological activity : from research to food applications. , 

pp.163–169. 

Hashim, P. et al., 2015. Collagen in food and beverage industries. 

International Food Research Journal, 22(1), pp.1–8. 

Hashim, P., Ridzwan, M.S.M. & Bakar, J., 2014a. Isolation and 

Characterization of Collagen from Chicken Feet. International 

Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and 

Biotechnological Engineering, 8(3), pp.147–151. 

Hashim, P., Ridzwan, M.S.M. & Bakar, J., 2014b. Isolation and 

Characterization of Collagen from Chicken Feet. International 

Journal of Bioengineering and Life Science, 8(3), pp.250–254. 

Hasyera, W. & Omar, W., 2016. Effect of drying method on functional 

properties and antioxidant activities of chicken skin gelatin 

hydrolysate. Journal of Food Science and Technology, 53(11), 

pp.3928–3938. Available at: "http://dx.doi.org/10.1007/ 

s13197-016-2379-5. 

Hettiarachchy, Navam, S., 2012. Bioactive Food Proteins and 

Peptides : Applications in Human Health 1st ed. A. Kenji, 

Sato, Marshall, M.R., Kannan, ed., New York: CRC Press Taylor 

& Francis Group. 

Horvath, A.L., 2006. Solubility of Structurally Complicated Materials : 

II . Bone. J Phys. Chem, 35(December 2006), pp.165–176. 

Huang, B.-B., Lin, H.-C. & Chang, Y.-W., 2015. Analysis of proteins 

and potential bioactive peptides from tilapia (Oreochromis 

spp.) processing co-products using proteomic techniques 

coupled with BIOPEP database. Journal of Functional Foods, 

19, pp.629–640. Available at: http://www.sciencedirect. 

com/science/article/pii/S1756464615004971 [Accessed 

November 9, 2015]. 

Issa, N., 2017. Preparation And Characterization Of Chitosan From 

Chicken Feet. American Journal of Research, 4(April), pp.26–

41. 

Je, J. Y., Qian, Z. J., Byun, H. G., & Kim, S.K., 2007. Purification 

and characterization of an antioxidant peptide obtained from 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 81  

tuna backbone protein by enzymatic hydrolysis. J. Process 

Biochemistry, 42, pp.840 – 846. 

Jeevithan, E. et al., 2014. Type II Collagen and Gelatin from Silvertip 

Shark (Carcharhinus albimarginatus) Cartilage: Isolation, 

Purification, Physicochemical and Antioxidant Properties. 

Marine Drugs, 12, pp.3852–3873. 

Jeevithan, E., Bao, B. & Zhang, J., 2015. Purification , 

characterization and antioxidant properties of low molecular 

weight collagenous polypeptide ( 37 kDa ) prepared from 

whale shark cartilage ( Rhincodon typus ). J Food Sci Technol, 

52(October), pp.6312–6322. 

Ji, N. et al., 2014. Purification and identification of antioxidant 

peptides from peanut protein isolate hydrolysates using UHR-

Q-TOF mass spectrometer. Food chemistry, 161, pp.148–54. 

Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/ 

pii/S0308814614005548 [Accessed November 9, 2015]. 

Johnson, M., 2008. Amino Acids and Proteins. In Tietz Fundamentals 

of Clinical Chemistry. ElsevierHealth, pp. 286 – 316. Available 

at: 

https://www.elsevierhealth.com/media/us/samplechapters/

9780323053716/Chapter 02.pdf. 

Kansci, G. et al., 1997. The antioxidant activity of carnosine and its 

consequences on the volatile profiles of liposomes during 

iron/ascorbate induced phospholipid oxidation. Food 

Chemistry, 60(2), pp.165–175. 

Katti, D.R., Ghosh, P. & Katti, K.S., 2008. Mineral and protein-bound 

water and latching action control mechanical behavior at 

protein-mineral interfaces in biological nanocomposites. 

Journal of Nanomaterials, 2008(1). 

Kezwoń, A. et al., 2016. Effect of enzymatic hydrolysis on surface 

activity and surface rheology of type I collagen. Colloids and 

surfaces. B, Biointerfaces, 137, pp.60–9. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776

515003148 [Accessed May 10, 2016]. 

Khiari, Z. et al., 2014. Poultry protein isolate prepared using an acid 

solubilization/precipitation extraction influences the 

microstructure, the functionality and the consumer 

acceptability of a processed meat product. Food Structure, 



 

82 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

2(1-2), pp.49–60. Available at: http://www.sciencedirect. 

com/science/article/pii/S2213329114000215 [Accessed 

January 29, 2016]. 

Kim, S.-K. & Mendis, E., 2006. Bioactive compounds from marine 

processing byproducts – A review. Food Research 

International, 39(4), pp.383–393. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996

905002218 [Accessed October 5, 2015]. 

Kim, S. K., Kim, Y. T., Byun, H. G., Nam, K. S., Joo, D. S., & Shahidi, 

F., 2001. Isolation and characterization of antioxidative 

peptides from gelatin hydrolysate of Alaska pollack skin. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, pp.1984 – 

1989. 

Kumoro, A.C. et al., 2010. Effect of temperature and particle size on 

the alkaline extraction of protein from chicken bone waste. J 

Reaktor, 13(2). 

Lafarga, T. & Hayes, M., 2014. Bioactive peptides from meat muscle 

and by-products: generation, functionality and application as 

functional ingredients. Meat science, 98(2), pp.227–39. 

Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/ 

pii/S0309174014001673 [Accessed October 23, 2015]. 

Lafarga, Tomas, Rotimi E. Aluko, Dilip K. Rai, Paula O’Connor, M. 

hayes, 2016. Identification of bioactive peptides from a 

papain hydrolysate of bovine serum albumin and assessment 

of an ... J. Food Research International, 81(January), pp.91–

99. 

Lasekan, A., Abu Bakar, F. & Hashim, D., 2013. Potential of chicken 

by-products as sources of useful biological resources. Waste 

management (New York, N.Y.), 33(3), pp.552–65. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053

X12003674 [Accessed May 10, 2016]. 

Lassoued, I. et al., 2015. Bioactive peptides identified in thornback 

ray skin’s gelatin hydrolysates by proteases from Bacillus 

subtilis and Bacillus amyloliquefaciens. Journal of proteomics, 

128, pp.8–17. Available at: http://www.sciencedirect.com/ 

science/article/pii/S187439191530052X [Accessed November 

9, 2015]. 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 83  

Lawrie, R.A., 2006. Lawrie’s meat science 7th ed., Cambride, 

England: CRC Press, Woodhead Publishing Limited. 

Lee, J.-H., Lee, J. & Song, K. Bin, 2015. Development of a chicken 

feet protein film containing essential oils. Food Hydrocolloids, 

46, pp.208–215. Available at: http://www.sciencedirect.com/ 

science/article/pii/S0268005X14004627 [Accessed February 

28, 2016]. 

Leggio, A. et al., 2012. Simultaneous extraction and derivatization of 

amino acids and free fatty acids in meat products. Journal of 

chromatography. A, 1241, pp.96–102. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967

312005869 [Accessed November 9, 2015]. 

Letelier, M.E. et al., 2008. DPPH and oxygen free radicals as pro-

oxidant of biomolecules. Toxicology in vitro : an international 

journal published in association with BIBRA, 22(2), pp.279–86. 

Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/ 

pii/S0887233307002214 [Accessed October 30, 2015]. 

Lin, Y.J. et al., 2010. Antioxidative peptides derived from enzyme 

hydrolysis of bone collagen after microwave assisted acid pre-

treatment and nitrogen protection. International Journal of 

Molecular Sciences, 11(11), pp.4297–4308. 

Liu, D.C., Lin, Y.K. & Chen, M.T., 2001. Optimum Condition of 

Extracting Collagen from Chicken Feet and its Characetristics. 

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 14(11), 

pp.1638–1644. 

Liu, Y., 2010. The optimum temperature and pH to hydrolyse meat 

proteins with an enzyme complex from kiwifruit. AUT 

University. 

López, C.M. et al., 2015. Identification of small peptides arising from 

hydrolysis of meat proteins in dry fermented sausages. Meat 

science, 104, pp.20–9. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174

015000248 [Accessed October 12, 2015]. 

Ma, F. et al., 2012. Effects of high pressure and CaCl2 on properties 

of salt-soluble meat protein gels containing locust bean gum. 

Innovative Food Science & Emerging Technologies, 14, pp.31–

37. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/ 

article/pii/S1466856411001524 [Accessed February 25, 2016]. 



 

84 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

Macià, A. et al., 2012. Improved liquid-chromatography tandem mass 

spectrometry method for the determination of the bioactive 

dipeptides, carnosine and anserine: application to analysis in 

chicken broth. Talanta, 93, pp.293–300. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914

012001749 [Accessed October 26, 2015]. 

Mäkeläinen, I. & Heikkinen, J., 2016. Centrifugation Downstream 

processing assignment, Aalto University The University of 

theChemical Technology. 

Mamone, G. et al., 2009. Analysis of food proteins and peptides by 

mass spectrometry-based techniques. Journal of 

chromatography. A, 1216(43), pp.7130–42. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967

309011182 [Accessed October 28, 2015]. 

Marelli, C.A. & Simons, E.L.R., 2014. Microstructure and Cross-

Sectional Shape of Limb Bones in Great Horned Owls and Red-

Tailed Hawks : How Do These Features Relate to Differences 

in Flight and Hunting Behavior ? J Pone, 9(8). 

Martínez-Alvarez, O., Chamorro, S. & Brenes, A., 2015. Protein 

hydrolysates from animal processing by-products as a source 

of bioactive molecules with interest in animal feeding: A 

review. Food Research International, 73(1069), pp.204–212. 

Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/ 

pii/S0963996915001568. 

Martínez-maqueda, D. et al., 2013. Extraction / Fractionation 

Techniques for Proteins and Peptides and Protein Digestion, 

Mcbroom, R. & Oliver-hoyo, M.T., 2007. Food Enzyme 2nd ed., 

University of Georgia: Aspen Publishers. 

Milan, Z., Baltic, Boskovic, Marija, Ivanovic, Jelena, Janjic, Jelena, 

Dokmanovic, Marija, Markovic, Radmila, and Tatjana, B., 

2013. Bioactive peptides from meat and their in fl uence on 

human health. Tehnologija Mesa, 55(1), pp.8–21. 

Mine, Y., Li-chan, E. & Jiang, B., 2010. Bioactive Proteins and 

Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals 1st ed., 

Iowa_USA: Blackwell Publishing and Instituet of Food 

Technologists. 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 85  

Mohd Nazri, A.R., Shariffah Azzainurfina, S.K. & Azlan, J., 2012. 

Extractions , Physicochemical Characterizations and Sensory. 

Borneo Science, (March), pp.1–13. 

Molyneux, P., 2004. The Use of the Stable Free Radical 

Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for Estimating Antioxidant 

Activity. Songklanakarin J. Sci. Tech., 26(2), pp.211–219. 

Nagai, T., Nagashima, T., Abe, A., & Suzuki, N., 2006. Antioxidative 

activities and angiotensin-I- converting enzyme inhibition of 

extracts prepared from chum salmon (Oncorhynchus keta) 

cartilage and skin. International Journal of Food Properties, 

9, pp.813 – 822. 

Nakajima, K., Yoshie-Stark, Y. & Ogushi, M., 2009. Comparison of 

ACE inhibitory and DPPH radical scavenging activities of fish 

muscle hydrolysates. Food Chemistry, 114(3), pp.844–851. 

Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem. 

2008.10.083. 

Nalinanon, S. et al., 2011. Type I collagen from the skin of ornate 

threadfin bream (Nemipterus hexodon): Characteristics and 

effect of pepsin hydrolysis. Food Chemistry, 125(2), pp.500–

507. Available at: http://www.sciencedirect.com/ 

science/article/pii/S0308814610011131 [Accessed May 10, 

2016]. 

Ohata, M. et al., 2016. Antioxidant activity of fermented meat sauce 

and isolation of an associated antioxidant peptide. Food 

Chemistry, 194, pp.1034–1039. Available at: http://www. 

sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814615012972 

[Accessed October 12, 2015]. 

Ojha, K.S. et al., 2016. Effect of enzymatic hydrolysis on the 

production of free amino acids from boarfish (Capros aper) 

using second order polynomial regression models. LWT - Food 

Science and Technology, 68, pp.470–476. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643

815303315 [Accessed May 10, 2016]. 

Pakula, C. & Stamminger, R., 2012. Measuring changes in internal 

meat colour, colour lightness and colour opacity as predictors 

of cooking time. Meat science, 90(3), pp.721–7. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174

011003573 [Accessed October 30, 2015]. 



 

86 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

Peiretti, P.G. et al., 2011. Determination of carnosine, anserine, 

homocarnosine, pentosidine and thiobarbituric acid reactive 

substances contents in meat from different animal species. 

Food chemistry, 126(4), pp.1939–47. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814

610016456 [Accessed October 26, 2015]. 

Purchas, R.W. et al., 2004. Concentrations in beef and lamb of 

taurine, carnosine, coenzyme Q(10), and creatine. Meat 

science, 66(3), pp.629–37. Available at: http://www. 

sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003001815 

[Accessed October 26, 2015]. 

Purchas, R.W. & Busboom, J.R., 2005. The effect of production 

system and age on levels of iron, taurine, carnosine, 

coenzyme Q(10), and creatine in beef muscles and liver. Meat 

science, 70(4), pp.589–96. Available at: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22063884. 

Puspawati, N.M., Simpen, I.N., S.M.N., 2012. ISOLASI GELATIN DARI 

KULIT KAKI AYAM BROILER DAN KARAKTERISASI GUGUS 

FUNGSINYA DENGAN SPEKTROFOTOMETRI FTIR. Jurnal Kimia, 

6(1), pp.79–87. 

Rahmawati, N. et al., 2013. KANDUNGAN PROTEIN TERLARUT DAGING 

IKAN PATIN ( Pangasius djambal ) AKIBAT VARIASI PAKAN 

KANDUNGAN PROTEIN TERLARUT DAGING IKAN PATIN 

(Pangasius djambal ) AKIBAT VARIASI PAKAN. 

Remya, K.K.A.K.R., Ashok, K.K. & Niladri, K., 2016. Sequence 

Determination of an Antioxidant Peptide Obtained by 

Enzymatic Hydrolysis of Oyster Crassostrea madrasensis. 

International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 

22(3), pp.421–433. Available at: "http://dx.doi.org/10.1007/ 

s10989-016-9521-0. 

Richardson, R.I., and G.C., M., 1999. Poultry Meat Science. In Poultry 

Science Symposium Series Vol.25. Oxon, UK: CABI Publishing. 

Ruiz-Capillas, C. & Moral, A., 2004. Free amino acids in muscle of 

Norway lobster (Nephrops novergicus (L.)) in controlled and 

modified atmospheres during chilled storage. Food Chemistry, 

86(1), pp.85–91. Available at: http://linkinghub.elsevier. 

com/retrieve/pii/S0308814603004291\nhttp://www.sciencedi

rect.com/science/article/pii/S0308814603004291. 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 87  

Ryan, Joseps Thomas, Reynold, P.R., Declan, B., Gerald, F., and 

Catherine, S., 2011. Bioactive Peptides from Muscle Sources : 

Meat and Fish. J. Nutrient, 3, pp.765–791. 

Samaranayaka, A.G.P. & Li-Chan, E.C.Y., 2011. Food-derived 

peptidic antioxidants: A review of their production, 

assessment, and potential applications. Journal of Functional 

Foods, 3(4), pp.229–254. Available at: http://linkinghub. 

elsevier.com/retrieve/pii/S1756464611000570. 

Samicho, Z. et al., 2013. Amino acid composition of droughtmaster 

beef at various beef cuts. Agricultural Science, 4(5), pp.61–

64. 

Saviano, G.M. and M., 2012. 13 th Naples Workshop on Bioactive 

Peptides : Conformation and activity in peptides: 

Relationships an Interations. In Cento Congressi “Federico II” 

Aula Magna Partenope. CIRPeB European Peptide Society, pp. 

1–144. 

Schriefl, A.J., 2013. Quantification of Collagen Fiber Morphologies in 

Human Arterial Walls, Available at: www.ub.tugraz.at/ 

Verlag. 

Selvakumar, P. et al., 2012. Enzymatic hydrolysis of bovine hide and 

recovery of collagen hydrolysate in aqueous two-phase 

systems. Separation and Purification Technology, 89, pp.282–

287. Available at: http://www.sciencedirect.com/ 

science/article/pii/S1383586612000858 [Accessed May 10, 

2016]. 

Shao, J.-H. et al., 2016. Low-field NMR determination of water 

distribution in meat batters with NaCl and polyphosphate 

addition. Food chemistry, 200, pp.308–14. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814

616300139 [Accessed February 25, 2016]. 

Singh, B.R., 2000. Infrared Analysis of Peptides and Proteins. In 

American Chemical Society Symposium Series 750. Washington 

DC: ACS Book Department, p. 61. 

Soladoye, O.P. et al., 2015. Antioxidant and Angiotensin 1 Converting 

Enzyme Inhibitory Functions from Chicken Collagen 

Hydrolysates. J. Nutr. Food Sci., 5(3), pp.1–9. 

Sompie, M., Mirah, A.D. & Karisoh, L.C.H.M., 2015. Pengaruh 

perbedaan suhu ekstraksi terhadap karakteristik gelatin kulit 



 

88 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

kaki ayam Effect of extraction temperature difference on 

characteristics of chicken leg skin gelatin. , 1, pp.792–795. 

Sri Kantha, S. et al., 2000. HPLC Determination of Carnosine in 

Commercial Canned Soups and Natural Meat Extracts. LWT - 

Food Science and Technology, 33(1), pp.60–62. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643

899906023 [Accessed October 26, 2015]. 

Stadnik, Joanna, and Pailina, K., 2015. Meat and fermented meat 

products as a source of bioactive peptides. Acta Sci. Pol. 

Technol. Aliment, 13(3), pp.181–190. 

Stuart, B., 2010. Infrared Spectroscopy : Fundamentals and 

Application, Wiley. 

Subagio, A., Windrati, W.S., Fauzi, M., dan Witono, Y., 2004. 

Karakterisasi Protein Miofibril dari Ikan Kuniran dan Ikan Mata 

Besar. Jurnal.Teknol. dan Industri Pangan, 15(1), pp.70–78. 

Susanto, E., 2013. Ekstraksi Lisozim Putih Telur Dengan Tingkat Ph 

Dan Garam Yang Berbeda Dan Peningkatan Spektrum 

Antibakteri Lisozim Dengan Modifikasi Termal, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya. Malang. 

Susanto, E., 2018. Extraction of Bioactive Peptides from Chicken 

Feet as Antioxidant Resources, Disertation. Animal Science 

Program. Animal Husbandry Faculty. University of Brawijaya. 

Malang, Indonesia. 

Susanto, E. et al., 2018a. Optimization of Active Peptides Antioxidant 

Activity from Chicken Feet with Papain Enzyme Hydrolysis. 

Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak, 13(1), pp.14–26. 

Susanto, E. et al., 2018b. Prosiding Seminar Kebangkitan Peternakan 

III. In Hilirisasi Teknologi Peternakan pada Era Revolusi 

Industri 4.0. Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, 

Indonesia, pp. 815–824. 

Szterk, A., 2015. Heterocyclic aromatic amines in grilled beef: The 

influence of free amino acids, nitrogenous bases, nucleosides, 

protein and glucose on HAAs content. Journal of Food 

Composition and Analysis, 40, pp.39–46. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157

515000253 [Accessed November 9, 2015]. 

Toldrá, F. et al., 2012. Innovations in value-addition of edible meat 

by-products. Meat science, 92(3), pp.290–6. Available at: 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 89  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174

012001179 [Accessed November 3, 2015]. 

Utomo, B., 2010. Pemanfaatan Keratinase dalam Pencucian Sarang 

Burung Walet., Tesis. Fakultas Peternakan. Universitas 

Brawijaya. Malang. 

Veeruraj, A., Arumugam, M. & Balasubramanian, T., 2013. Isolation 

and characterization of thermostable collagen from the 

marine eel-fish ( Evenchelys macrura ). Process Biochemistry, 

48(10), pp.1592–1602. Available at: http://dx.doi.org/ 

10.1016/j.procbio.2013.07.011. 

Wang, X. et al., 2017. Optimization of the Extraction and Stability of 

Antioxidative Peptides from Mackerel (Pneumatophorus 

japonicus ) Protein. J BioMed Research International, 2017(2), 

pp.1–14. 

Warris, P.D., 2000. Meat Science An Introductory Text, School of 

Veterinary Science. University of Brisbol. UK. CABI. Pulishing. 

Wettasinghe, M. & Shahidi, F., 2000. Scavenging of reactive-oxygen 

species and DPPH free radicals by extracts of borage and 

evening primrose meals. Food Chemistry, 70(1), pp.17–26. 

Available at: http://www.sciencedirect.com/science/ 

article/pii/S0308814699002691 [Accessed October 30, 2015]. 

Widyaningsih, T.D. et al., 2015. Ekstraksi Glukosamin dari Ceker 

Ayam. , (September), pp.2–3. 

Wyrwisz, J. et al., 2012. The impact of heat treatment methods on 

the physical properties and cooking yield of selected muscles 

from Limousine breed cattle *. Animal Science Papers and 

Reports, 30(4), pp.339–351. 

Xing, L.-J. et al., 2016. Purification and identification of 

antioxidative peptides from dry-cured Xuanwei ham. Food 

chemistry, 194, pp.951–8. Available at: http://www. 

sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814615013102 

[Accessed October 30, 2015]. 

Zarei, M. et al., 2014. Identi fi cation and characterization of papain-

generated antioxidant peptides from palm kernel cake 

proteins. J Food Research International, 62, pp.726–734. 

Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2014.04. 

041. 



 

90 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

Zhang, W. et al., 2010. Improving functional value of meat products. 

Meat Science, 86(1), pp.15–31. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174

010001506 [Accessed October 16, 2015]. 

Zhang, Z., Li, G. & Shi, B., 2006. Physicochemical properties of 

collagen, gelatin and collagen hydrolysate derived from 

bovine limed split wastes. Journal of the Society of Leather 

Technologists and Chemists, 90(1), pp.23–28. Available at: 

http://www.advancedbiomatrix.com/wp-

content/uploads/2012/06/Physicolchemical-Properties-of-

Collagen-Gelatin-and-Collagen-Hydrolysate-Derived-From-

Bovine-Limed-Split-Wastes.pdf. 

 

  



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 91  

BIODATA PENULIS 
 

 

 

 
 

1 Nama Lengkap : Dr. Edy Susanto, S.Pt, M.P. 

2 Jenis Kelamin : Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional : Lektor 

4 NIDN : 0707108102 

5 Bidang Keahlian : Teknologi Hasil Ternak 

6 Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 07 Oktober 1981 

7 E-mail : ahzasusanto@gmail.com or 

edysusanto@unisla.ac.id  

8 Nomor Telepon / HP : 085746029216 

9 Alamat Kantor : Kampus UNISLA Jl. Veteran 

No.53A Lamongan  

10 Nomor Telepon / Faks : (0322) 324706 

11 Lulusan yang telah dihasilkan : S-1 : 31 orang; S-2 : - ; S-3 :- 

12 Mata Kuliah yang diampu : Dasar Teknologi Hasil Ternak  

(3 sks) 

: Teknologi Hasil Ternak (3 sks) 

 

a. Riwayat Pendidikan : 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas 
Brawijaya 

Universitas 
Brawijaya 

Universitas 
Brawijaya 

Bidang Ilmu Teknologi 
Hasil Ternak 

Teknologi 
Hasil Ternak 

Teknologi 
Hasil Ternak 

Tahun Masuk-Lulus 2000-2004 2011-2013 2015 – 2018 

Judul 
Skripsi/Tesis/Disertasi 

Karakterisasi 
Fraksi Protein 

Ekstraksi 
Lisozim Putih 

Kajian tentang 
Peptida 

 



 

92 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

 S-1 S-2 S-3 

Bakso Babi 
dengan 
menggunakan 
SDS-PAGE 

Telur dengan 
Tingkat pH 
dan Garam 
yang berbeda 
dan 
Peningkatan 
Spektrum 
Antibakteri 
Lisozim 
dengan 
Modifikasi 
Thermal 

Bioaktif dari 
Ceker Ayam 
sebagai 
Sumber 
Antioksidan 

Nama Pembimbing/ 
Promotor 

Dr. Lilik Eka 
Radiati, M.S 

Prof. Dr. Ir. 
Djalal Rosyidi, 
M.S 
Dr. Lilik Eka 
Radiati, M.S 

Prof. Dr. Ir. 
Djalal Rosyidi, 
M.S 
Prof. Dr. Lilik 
Eka Radiati, 
M.S 
Prof. Dr. 
Subandi, M.Si 

 

b. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Rp) 

1 2012 Identifikasi Daging Babi 
dalam Sosis melalui 
Karakterisasi Protein 
Myofibril 

PDP-DIKTI Rp. 7.650.000  
 

2 2013 Ekstraksi Lisozim Putih 
Telur dengan Tingkat Ph 
Dan Garam Yang Berbeda 
Dan Peningkatan Spektrum 
Antibakteri Lisozim Dengan 
Modifikasi Termal  

Mandiri Rp. 16.500.000 

3 2013 Analisis Kualitas 
Mikrobiologis Daging Sapi di 
Pasar Tradisional Kota 
Lamongan 

Mandiri Rp. 1.500.000 

4 2014 Pengaruh Substitusi Daging 
Babi terhadap Karakteristik 
Asam Lemak Sosis 

PDP-DIKTI Rp. 15.000.000 

5 2015 Analisis Karakteristik 
Lemak Marbling Dading 
Sapi P.O di Kabupaten 
Lamongan 

Mandiri Rp. 2.100.000 

6 2018 Hidrolisis Enzimatis Protein DRPM Rp. 51.750.000 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 93  

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Rp) 

Ceker Ayam dan Optimasi 
Fungsi Antioksidan melalui 
Centrifugal Ultrafiltration 
System 

 

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber Jml (Rp) 

1 2012 Pelatihan pembuatan 
pupuk organik pada 
kelompok tani se-UPT 
pertanian 
Kec.Kembangbahu 
Kab.Lamongan 

Mandiri Rp. 750.000  
 

2 2013 Penyuluhan dan pelatihan 
sanitasi Kios PKL Daging 
Sapi di Pasar Tradisional 
“Sidoharjo” Kota Lamongan 

Universitas Rp. 500.000 

3 2014 Pemanfaatan Limbah 
Pertanian Menjadi Silase 
Dengan Teknologi “Sup-
Fersi ” Untuk Meningkatkan 
Produksi Sapi Potong Di 
Kabupaten Lamongan 

IBM-DIKTI Rp. 43.500.000 

4 2015 Penyuluhan Kelembagaan  
Kelompok Tani Ternak Di 
Kabupaten Lamongan 

Mandiri Rp. 500.000 

5 2015 Pelatihan Pembuatan Pakan 
Ternak Dengan 
Mengoptimalkan Sumber 
Daya Lokal pada Kelompok 
Ternak di Kabupaten 
lamongan 

Mandiri Rp. 1.000.000 

 

d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No 
Judul Artikel 

Ilmiah 
Nama Jurnal 

Volume/Nomor/ 
Tahun 

1 Penggunaan SDS-
PAGE untuk 
karakterisasi 
fraksi protein 
sebagai 
alternatif 

Jurnal Ternak No.ISSN : 2086-
5201 Hal. 6-11 

Volume 01 No. 
01 Desember 
2010 



 

94 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

No 
Judul Artikel 

Ilmiah 
Nama Jurnal 

Volume/Nomor/ 
Tahun 

metode 
identifikasi 
daging babi pada 
bakso 

2. Kajian Ekstraksi 
Lisozim Putih 
Telur dengan 
menggunakan 
Mika 

Jurnal Ternak Fak. Peternakan 
UNISLA, ISSN : 2086 – 5201,  

Vol. 03, No. 02, 
Desember 2012,  

3. Identifikasi 
Daging babi pada 
sosis melalui 
Karakterisasi 
fraksi protein 
myofibril 

Jurnal Ternak No.ISSN: 2086-
5201 Hal. 1-6 

Volume 02 (01) 
th.2012 

4. Analisis Kualitas 
Mikrobiologis 
Daging Sapi di 
Pasar Tradisional 
Kota Lamongan 

Jurnal Ternak Fak. Peternakan 
UNISLA, ISSN : 2086 – 5201,  

Vol. 04, No. 01, 
Juni 2013,  

5. Improved 
Antibacterial 
Spectrum of Hen 
Egg White 
Lysozyme with 
Thermal 
Modified 

International Journal of 
Engineering Research & 
Technology (IJERT) ISSN: 2278-
0181 Hal.589-593 

Vol. 2 Issue 12, 
Desember – 
2013 

6. Standar 
Penanganan 
Pasca Panen 
Daging Segar 

Jurnal Ternak Fak. Peternakan 
UNISLA, ISSN : 2086 – 5201,  

Vol. 05, No. 01, 
Juni 2014  

7. Pengaruh 
Substitusi Daging 
Babi terhadap 
Karakteristik 
Asam Lemak 
Sosis 

Jurnal Ternak Fak. Peternakan 
UNISLA, ISSN : 2086 – 5201,  

Vol. 05, No. 02, 
November 2014 

8. Pembuatan 
Silase dengan 
Teknologi “Sup-
Fersi” Di 
Peternak Sapi 
Potong 
Kabupaten 
Lamongan 

Jurnal Ternak Fak. Peternakan 
UNISLA, ISSN : 2086 – 5201,  

Vol. 05, No. 02, 
November 2014 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 95  

No 
Judul Artikel 

Ilmiah 
Nama Jurnal 

Volume/Nomor/ 
Tahun 

9.  Effect of pH and 
Temperature on 
Characteristics 
and Antioxidant 
Activity of 
Chicken Feet 
Protein 

Asian Journal of Animal 
Sciences, ISSN 1819-1878 
DOI: 10.3923/ajas.2018 

Vol 12, No 6, 
sept 2018 

10. Characterization 
of Functional 
Groups of 
Bioactive 
Peptides from 
Chicken Feet as 
Antioxidant 

International Journal of 
Engineering Research & 
Technology (IJERT) 
http://www.ijert.org ISSN: 
2278-0181 

Vol. 7 Issue 08, 
August-2018 

11.  Optimasi 
Aktivitas 
Antioksidan 
Peptida Aktif 
Dari Ceker Ayam 
Melalui Hidrolisis 
Enzim Papain 

 Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil 
Ternak, No. 1 ISSN : 1978 – 0303  
DOI : 
10.21776/ub.jitek.2018.013.01.2 

April 2018, Hal 
14-26 Vol. 13 

 

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No 
Nama Temu ilmiah / 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 
Tempat 

1. Seminar Ilmiah 
Fakultas Peternakan 
Universitas Islam 
Lamongan  

Pengaruh Substitusi 
Daging Babi Terhadap 
Kadar Lemak Sosis 
 

Universitas Islam 
Lamongan, 29 

Desember 2014 

 2.  Seminar Hasil 
Program Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
Mono Tahun 
Pelaksanaan Tahun 
2014 

Pemberdayaan Peternak 
Sapi Potong Di Kabupaten 
Lamongan Melalui 
Pemanfaatan Limbah 
Pertanian Menjadi Silase 

Hotel Garden 
Palace Surabaya, 
22 – 23 April 2015 

3. Seminar Nasioal 
Kebangkitan 
Peternakan III  

Optimasi Aktivitas 
Antioksidan Peptida 
Bioaktif Dari Ceker Ayam 
Melalui Hidrolisis Papain 
Dan Centrifugal 
Ultrafiltration System 

Universitas 
Diponegoro, 3 mei 

2018 

4.  The 1st International 
Conference on 

Molecular Weight Profile 
of The Chicken feet 

Unisma, 9 
September 2018 



 

96 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

No 
Nama Temu ilmiah / 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 
Tempat 

Science, Technology 
and Engineering for 
Sustainable 
Development 
(ICoSTES 2018) 

Antioxidant Peptides  

5. Semnas Peningkatan 
Kualitas Publikasi 
Penelitian dan 
Abdimas berpotensi 
HKI 

Peptida Bioaktif Dalam 
Daging: Tinjauan Tentang 
Ekstraksi Dan 
Identifikasinya 

Grand Mahkota, 3 
Oktober 2018 

 

f. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1. Bahan Ajar 
“Identifikasi Daging 
Babi dalam Sosis” 

2014 25 Fakultas 
Peternakan 
UNISLA 

2. Modul Pelatihan  
“Pembuatan Silase 
Dan Perbanyakan 
Growth Promotor” 

2015 10 Fakultas 
Peternakan 
UNISLA 

3. Modul Pelatihan 
“Sinkronisasi Birahi 
dan Inseminasi Buatan 
pada Kambing” 

2016 12 Fakultas 
Peternakan 
UNISLA 

4.  Bahan Ajar  
Mata Kuliah “Dasar 
Teknologi Hasil 
Ternak”  
 Komponen Bioaktif 
Dalam Daging 

2018 38 Fakultas 
Peternakan 
UNISLA 

 

g. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 

No Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1 Proses Pembuatan 
Silase Dari Limbah 
Pertanian Dengan 
Teknologi “Sup-Fersi” 

2014 Paten 
sederhana 

Draft 

2 Teknik Ekstraksi 
Peptida Bioaktif 
Antioksidan pada 
Ceker Ayam 

2018 Paten 
sederhana 

Draft 

 



 

PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam | 97  

h. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 

Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir 

No 
Judul/Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial Lainnya 
yang Telah Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 
Respon 

Masyarakat 

1. Raperda Kabupaten 
Lamongan No. Tahun 
2015 Tentang 
Penyelenggaraan 
Tempat Pemotongan 
Hewan 

2015 Kabupaten 
Lamongan 

Baik 

 

i. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 

asosiasi atau institusi lainnya) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1. Dosen Pembimbing “Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Nasional 
(PIMNAS) XXII” 

Departemen 
Pendidikan 
Nasional-
Direktorat 
Jenderal 
Pendidikan Tinggi 

2009 

2. Dosen Pembimbing “HMJ 
Penalaran Ilmiah” 

Universitas Islam 
Lamongan 

2016 

3. Peserta Dosen Berprestasi Kopertis 7 Jatim 2018 

4. Penyaji Terbaik pada Seminar 
Hasil Penelitian Peningkatan 
Kapasitas Riset 

Direktorat Riset 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Kemeristek Dikti 

2018 

 

 

  



 

100 | PEPTIDA BIOAKTIF SEBAGAI ANTIOKSIDAN – Eksplorasi pada Ceker Ayam 

INDEKS 
 

 

A 

antioksidan, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 

61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 

71, 72, 74, 75 

D 

DPPH, 5, 6, 22, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 64, 65, 66, 69, 72, 

73, 75, 79, 83, 85, 89 

E 

ekstraksi, v, 3, 6, 13, 14, 15, 

25, 30, 31, 33, 35, 66, 87 

F 

FTIR, 6, 7, 27, 28, 52, 53, 66, 

67, 86 

H 

hidrolisis, 2, 3, 14, 19, 20, 26, 

33, 37, 40, 59, 61, 64, 69, 

71, 72 

I 

Identifikasi, 3, 13, 17, 26, 27, 

75, 92, 94, 96 

INDEKS, 98 

K 

konsentrasi protein, 29, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 

44, 58, 59, 65, 75 

L 

LC MS/MS, 53, 70, 73 

M 

Mikrostruktur, 48, 58, 60 

O 

Optimasi, 3, 37, 75, 92, 95 

P 

papain, 3, 5, 17, 20, 37, 38, 

39, 40, 60, 61, 64, 65, 69, 

71, 72, 74, 75, 76, 82, 89 

peptida bioaktif, v, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 

21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 

31, 40, 47, 48, 53, 56, 66, 

71, 73, 74, 75 

S 

SDS-PAGE, 48, 91, 93 

U 

ultrafiltrasi, 4, 26, 66, 69, 70, 

72, 73, 74, 75 

 
 

 


