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ABSTRAK 

 

Nathiqoh Al Ummah. 2013. Uji Ketahanan Biodegradable Plastic Berbasis 
Tepung Biji Durian (Durio Zibethinus Murr) Terhadap Air dan Pengukuran 
Densitasnya. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Negeri Semarang.  

Pembimbing Utama : Dr. Sutikno, M.T. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Putut 
Marwoto, M.S. 

 

Kata kunci : Plastik biodegradable, khitosan, biji durian 

Pengembangan teknologi kemasan plastik biodegradable adalah salah satu upaya 

alternatif yang dilakukan untuk keluar dari permasalahan ketergantungan 

penggunaan kemasan plastik yang non degradable (plastik konvensional). Hal ini 

dilatarbelakangi berkurangnya bahan yang berasal dari cadangan minyak bumi, 

kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta resiko kesehatan. Untuk 

memperoleh plastik biodegradable, pati ditambahkan khitosan dan gliserol 

pemlastis, sehingga diperoleh plastik yang lebih luwes dan elastis. Penelitian ini 

mengkaji pemanfaatan pati biji durian dan khitosan sebagai bahan dasar 

pembuatan plastik biodegradable. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh penambahan khitosan pada proses pembuatan plastik 

biodegradable dari limbah biji durian. Dalam penelitian ini dilakukan studi 

mengenai pembuatan bioplastik campuran pati dan khitosan, serta gliserol sebagai 

pemlastis dengan melakukan variasi terhadap khitosan. Hasil yang diperoleh 

berupa lembaran tipis plastik (film plastik) yang telah diuji sifat ketahanan air 

sebesar 0,85%, kerapatan maksimum sebesar 1,61 kg/l dengan komposisi khitosan 

3 % dari larutan pati, uji transparasi terbaik yang mencapai lebih dari 70% cahaya 

yang ditransmitansikan, serta uji biodegradasi selama 8 hari. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1  Latar Belakang 

Asia adalah konsumen plastik terbesar di dunia, terbukti pasar wilayah ini 

menyerap sekitar 30% konsumsi plastik dunia diikuti benua Amerika, Eropa, serta 

negara-negara lain. Plastik dan polimer banyak digunakan di berbagai sektor 

kehidupan. Hampir setiap produk industri menggunakan plastik sebagai kemasan 

atau sebagai bahan dasar. Setiap tahun sekitar 100 juta ton plastik diproduksi 

dunia untuk digunakan di berbagai sektor industri. Dan kira-kira sebesar itulah 

sampah plastik yang dihasilkan setiap tahun. Sesuai perkiraan Industri Plastik dan 

Olefin Indonesia (INAPlas) disebutkan, kebutuhan plastik masyarakat Indonesia 

di tahun 2002 sekitar 1,9 juta ton kemudian meningkat menjadi 2,1 juta ton di 

tahun 2003. Sementara kebutuhan plastik dalam negeri di tahun 2004 diperkirakan 

mencapai 2,3 juta ton. Ini berarti sudah berpuluh-puluh ton plastik yang telah 

diproduksi dan digunakan masyarakat. Plastik telah menjadi kebutuhan hidup 

yang terus meningkat jumlahnya (Martaningtyas, 2004). 

Menurut Erliza dan Sutedja (1987) plastik dapat dikelompokkan atas dua 

tipe, yaitu thermoplastik dan termoset. Thermoplastik adalah plastik yang dapat 
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dilunakkan berulangkali dengan menggunakan panas, antara lain polietilen, 

polipropilen, polistiren dan polivinilklorida. Sedangkan termoset adalah plastik 

yang tidak dapat dilunakkan oleh pemanasan, antara lain phenol formaldehid dan 

urea formaldehid (Erliza, 1987). 

Plastik yang digunakan saat ini merupakan polimer sintetis dari bahan 

baku minyak bumi yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui. Maka, 

dibutuhkan adanya alternatif bahan plastik yang diperoleh dari bahan yang mudah 

didapat dan tersedia di alam dalam jumlah besar dan murah tetapi mampu 

menghasilkan produk dengan kekuatan yang sama yaitu bioplastik 

(Martaningtiyas, 2004). Bioplastik atau plastik dapat terdegradasi secara alamiah 

adalah plastik atau polimer yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi 

baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca (kelembaban dan 

radiasi sinar matahari). Plastik berbahan pati memiliki dua kekurangan yaitu 

rendahnya kekuatan mekanik serta bersifat hidrofilik. Untuk mengatasi 

kekurangan ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah 

pencampuran pati dengan polimer sintetis atau polimer lain seperti polipropilen. 

Namun hasilnya hanya pati saja yang dapat terdegradasi, polimer sintetis yang 

digunakan sebagai campuran tetap sulit terdegradasi sehingga masih 

menimbulkan masalah lingkungan. Selanjutnya cara lain adalah pencampuran pati 

dengan selulosa, gelatin dan jenis biopolimer lainnya yang dapat memperbaiki 

kekurangan dari sifat plastik berbahan pati (Ban, 2006). 

Plastik banyak digunakan untuk berbagai hal, diantaranya sebagai 

pembungkus makanan, alas makan dan minum, untuk keperluan sekolah, kantor, 

1 
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automotif dan berbagai sektor lainnya. karena memiliki banyak keunggulan antara 

lain: fleksibel, ekonomis, transparan, kuat, tidak mudah pecah, bentuk laminasi 

yang dapat dikombinasikan dengan bahan kemasan lain dan sebagian ada yang 

tahan panas dan stabil (Nurminah, 2002). Di dalam pengemasan bahan pangan 

terdapat dua macam wadah, yaitu wadah utama atau wadah yang langsung 

berhubungan dengan bahan pangan dan wadah kedua atau wadah yang tidak 

langsung berhubungan dengan bahan pangan. Wadah utama harus bersifat non 

toksik dan inert sehingga tidak terjadi reaksi kimia yang dapat menyebabkan 

perubahan warna, flavour dan perubahan lainnya. Selain itu, untuk wadah utama 

biasanya diperlukan syarat-syarat tertentu bergantung pada jenis makanannya, 

misalnya melindungi makanan dari kontaminasi, melindungi kandungan air dan 

lemaknya, mencegah masuknya bau dan gas, melindungi makanan dari sinar 

matahari, tahan terhadap tekanan atau benturan dan transparan (Winarno, 1983). 

Selain memiliki berbagai kelebihan tersebut, plastik juga mempunyai 

kelemahan yaitu bahan baku utama pembuatnya berasal dari minyak bumi yang 

keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui. Selain itu plastik 

tidak dapat dihancurkan dengan cepat dan alami oleh mikroba penghancur di 

dalam tanah. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan limbah dan menjadi 

penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Cereda, 200). Kelemahan 

plastik lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia adalah migrasi residu 

monomer vinil klorida sebagai unit penyusun polivinilklorida (PVC) yang bersifat 

karsinogenik (Siswono, 2008). Monomer-monomer tersebut akan masuk ke dalam 

makanan dan selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh orang yang 
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mengkonsumsinya. Penumpukan bahan kimia yang telah masuk ke dalam tubuh 

ini tidak dapat larut dalam air sehingga tidak dapat dibuang keluar bersama urin 

maupun feses. Penumpukan bahan-bahan inilah yang bisa menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi pemakainya dan bisa mengakibatkan kanker (Siswono, 2008). 

Untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya plastik, saat ini telah 

dikembangkan plastik biodegradable, artinya plastik yang dapat diuraikan 

kembali oleh mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah 

lingkungan. Biasanya plastik konvensional berbahan dasar petroleum, gas alam, 

atau batu bara. Sementara plastik biodegradable terbuat dari material yang dapat 

diperbaharui, yaitu dari senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman misalnya 

selulosa, kolagen, kasein, protein atau lipid yang terdapat dalam hewan. 

Teknologi kemasan plastik biodegradable adalah salah satu upaya yang 

dilakukan untuk keluar dari permasalahan penggunaan kemasan plastik yang non 

degradable (plastik konvensional), karena semakin berkurangnya cadangan 

minyak bumi, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta resiko 

kesehatan. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam (hasil 

pertanian), potensial menghasilkan berbagai bahan biopolimer, sehingga teknologi 

kemasan plastik biodegradable mempunyai prospek yang baik (Darni, 2008). 

Berdasarkan fakta dan kajian ilmiah yang ada, maka pati merupakan polisakarida 

paling melimpah kedua. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan 

air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa ( 10-20%) dan fraksi tidak terlarut 

disebut amilopektin ( 80-90% ) (Fessenden, 1994). Fungsi pati dalam tumbuhan 

sebagai cadangan makanan, juga sebagai substrat untuk produksi enzim amilase. 
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Pati terdapat dalam gandum, beras, jagung, kentang, jenis umbi-umbian (Darni, 

2008). 

Plastik berbahan dasar pati aman bagi lingkungan. Sebagai perbandingan, 

plastik tradisional membutuhkan waktu sekitar 50 tahun agar dapat 

terdekomposisi secara alamiah, sementara plastik biodegradable dapat 

terdekomposisi 10 hingga 20 kali lebih cepat (Huda, 2007). Hasil degradasi 

plastik ini dapat digunakan sebagai makanan hewan ternak atau sebagai pupuk 

kompos. Plastik biodegradable yang terbakar tidak menghasilkan senyawa kimia 

berbahaya. Kualitas tanah akan meningkat dengan adanya plastic biodegradable, 

karena hasil penguraian mikroorganisme meningkatkan unsur hara dalam tanah. 

Tepung atau pati merupakan jenis polimer terkenal yang secara alami 

diproduksi oleh tumbuhan jenis umbi-umbian, jagung dan beras (umumnya, pati 

terdapat pada tanaman yang mengandung banyak karbohidrat) dalam bentuk 

butiran halus. Butiran halus dari pati berbeda untuk masing-masing jenis tanaman 

tetapi tetap memiliki komposisi umum yaitu amilosa, sebuah polimer linier 

(mencapai 20% berat butiran) dan amilopektin yaitu sebuah polimer bercabang 

(Briassoulis, 2004). Pati juga dikenal sebagai bahan kemasan paling efektif karena 

merupakan bahan alami yang murah serta dapat terdegradasi dengan sangat cepat 

(Park, 2003). 

Durian merupakan tanaman buah berupa pohon. Sebutan durian diduga 

berasal dari istilah Melayu yaitu dari kata duri dan diberi akhiran -an sehingga 

menjadi durian. Kata ini dipergunakan untuk menyebut buah yang kulitnya 

berduri tajam. Biji durian mentah ini beracun dan tidak dapat dimakan karena 
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mengandung asam lemak siklopropena, racun akan hilang jika dipanaskan 80°C. 

Secara fisik, biji durian berwarna putih kekuning-kuningan berbentuk bulat telur, 

berkeping dua, berwarna putih kekuning- kuningan atau coklat muda. Setiap 100 

gram biji durian mengandung 51 g air, 46,2 g karbohidrat, 2.5 g protein dan 0.2 g 

lemak. Kadar karbohidratnya ini lebih tinggi dibanding singkong 34,7% ataupun 

ubi jalar 27,9% (Djaeni dan Prasetyaningrum, 2010). Kandungan karbohidrat 

yang tinggi ini memungkinkan dimanfaatkannya biji durian sebagai bahan 

pengganti sumber karbohidrat yang ada dalam bentuk tepung.  

Khitosan adalah sebuah makromolekul yang dapat ditemukan dalam kulit 

kepiting, udang dan serangga (Briassoulis, 2004). Khitosan ini bermanfaat untuk 

menambah sifat transparansi plastik yang akan dihasilkan (Joseph et al, 2009), 

sedangkan gliserol itu sendiri untuk meningkatkan kelenturan dan kelembutan 

dari bahan polimer (Ishak dan Muhammad, 2007). 

Pengemas yang baik yaitu pengemas yang dapat melindungi kandungan 

air dan harus kedap air. Ini  berarti bahwa makanan di dalamnya tidak boleh 

menyerap air dari atmosfer dan juga tidak boleh berkurang kadar airnya (Winarno, 

1983). Uji ketahanan terhadap air ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya 

ikatan dalam polimer serta tingkatan atau keteraturan ikatan dalam polimer yang 

ditentukan melalui prosentase penambahan berat polimer setelah mengalami 

penggembungan (Sanjaya, 2010). Selain itu, kerapatan suatu bahan juga 

berpengaruh terhadap sifat mekanik bahan tersebut, semakin rapat suatu bahan 

maka semakin meningkatkan sifat mekaniknya, sehingga film plastik yang 

dihasilkan mempunyai kekuatan tarik yang baik (Harnist dan Darni, 2011). Untuk 
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uji biodegradabelitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu bahan dapat 

terdegradasi dengan baik di ulingkungan. Proses biodegradabilitas dapat terjadi 

dengan proses hidrolisis (degradasi kimiawi), bakteri/jamur, enzim (degradasi 

enzimatik), oleh angin dan abrasi (degradasi mekanik), cahaya (fotodegradasi) 

(Harnist dan Darni, 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pembuatan biodegradable plastic berbahan dasar tepung biji durian, pengukuran 

ketahanannya terhadap air, densitas dan lama waktu degradasi yang diperlukan 

film plastik secara sempurna. 

 

 

1.2  Permasalahan 

Permasalahan yang menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini antara 

lain adalah: 

1. Bagaimana proses pembuatan film plastik dengan menggunakan tepung biji 

durian. 

2. Bagaimana ketahanan biodegradable plastic yang dihasilkan terhadap air. 

3. Bagaimana densitas atau kerapatan biodegradable plastic yang dihasilkan. 

4. Berapa lama waktu degradasi yang diperlukan film plastik secara sempurna 

dan bagaimana proses terjadinya biodegradasi tersebut. 

 

 

1.3  Pembatasan Masalah 
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Pada penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yaitu bahan film 

plastik biodegradable yang akan digunakan adalah hasil pengolahan film plastik 

berbahan tepung biji durian dari Laboratorium Komposit Jurusan Fisika 

Universitas Negeri Semarang. Biji durian yang digunakan adalah limbah yang 

berasal dari Ds. Patemon Sekaran Gunungpati Semarang. 

Karakterisasi film plastik yang akan dilakukan meliputi sifat ketahanan 

terhadap air dan densitas. Uji biodegrabilitas dilakukan untuk mengetahui waktu 

yang dibutuhkan sampel film plastik sampai mengalami degradasi. Uji 

biodegradasi yang dipilih yakni soil burial test yang mengandalkan 

mikroorganisme tanah sebagai pembantu proses degradasi.  

 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mensintesis film plastik biodegradable yang ramah lingkungan 

2. Menguji sifat ketahanan biodegradable plastic yang dihasilkan terhadap air 

3. Menentukan densitas atau kerapatan biodegradable plastic yang dihasilkan 

4. Menguji jangka waktu degradasi film plastik 

 

 

1.5   MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini antara lain : 
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1. Hasil penelitian berupa film plastik yang dapat digunakan sebagai 

pembungkus makanan yang ramah lingkungan  

 

2. Dapat diketahui sifat-sifat ketahanan terhadap air dan densitas film plastik 

kemasan makanan yang dibuat dari bahan alam yang dapat diperbaharui. 

3. Diperoleh informasi tentang berapa lama proses degradasi film plastik yang 

ramah lingkungan dalam tanah 

 

 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi disusun dan dibagi menjadi tiga bagian  

untuk memudahkan pemahaman tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan skripsi 

ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, bagian isi 

skripsi, dan bagian akhir isi skripsi. 

1. Bagian pendahuluan skripsi, terdiri dari halaman judul, sari (abstrak), 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi, terdiri dari lima bab yang tersusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I.    Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan permasalahan, 

batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 

BAB II.  Landasan Teori, berisi teori-teori pendukung penelitian. 
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BAB III. Metode Penelitian, berisi tempat pelaksanaan penelitian, alat 

dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja yang 

dilakukan dalam penelitian. 

BAB IV.  Hasil penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dibahas 

tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V.  Penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang 

telah dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi memuat tentang daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dari penulisan skripsi. 



11 
 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 
2.1  Plastik Biodegradable (EDPs) 

  Plastik biodegradable dalam bahasa inggris sering disebut sebagai 

Environmentally Degradable Polymers (EDPs). Plastik merupakan nama umum 

yang diberikan untuk polimer yang berbeda dengan berat molekul tinggi yang 

dapat terdegradasi oleh berbagai proses. Environmentally Degradable Polymers 

adalah polimer yang terdegradasi secara proses biotik dan abiotik atau kombinasi 

keduanya di lingkungan tanpa meninggalkan residu toksik (Swift, 2011). 

 Menurut (Chiellini, 2001) definisi dari Environmentally Degradable 

Polymers adalah: 

a. bahan yang mempertahankan formulasi yang sama dengan plastik 

konvensional selama peggunaan; 

b. bahan yang terdegradasi setelah digunakan dalam senyawa dengan berat 

molekul rendah oleh kombinasi aksi agen fisika-kimia dan 

mikroorganisme yang ada di alam; dan 

c. bahan yang pada akhirnya terdegradasi menjadi CO2  dan H2O. 

Degradasi dari bahan yang terbuat dari polimer dan plastik terjadi pada 

kondisi biotik yang dimediasi oleh aksi makroorganisme (fragmentasi) atau 

mikroorganisme (biodegradasi) atau pada kondisi abiotik yang dimediasi oleh 

agen kimia atau fisika-kimia. Degradasi biotik dimediasi oleh mikroorganisme 
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yang terjadi pada lingkungan yang berbeda dan dapat diklasifikasikan menurut 

ada (aerobik) atau tidak adanya (anaerobik) oksigen. 

 

Table 2.1. Faktor yang berpotensi mempengaruhi degradasi polimer 

Biologis Kimiawi Fisika/Mekanis 
Bakteri, Jamur Hidrolisis Pencucian 
Predator Oksidation Sinar Matahari 
Organisme yang lebih tinggi Iklim 
    Tekanan Mekanis 

Sumber: (Chiellini, 2001) 

  

Polimer biodegradable merupakan bagian dari Environmentally 

Degradable Polymers. Polimer biodegradable adalah polimer yang terdegradasi 

di lingkungan oleh proses biotik dan abiotik dan pada akhirnya dihilangkan 

melalui asimilasi oleh organisme hidup untuk tidak meninggalkan residu. Untuk 

penggunaan atau pembuangan di lingkungan, EDP harus memenuhi persyaratan 

dasar yaitu harus terdegradasi menjadi fragmen yang tidak beracun di lingkungan 

atau terdegradasi dan kemudian terdegradasi secara biologis (biodegradable) 

tanpa meninggalkan residu sama sekali (Swift, 2001). 

 
 
2.1.1 Film Plastik 

Sampah plastik menjadi masalah lingkungan berskala global. Plastik 

banyak dipakai dalam kehidupan sehari – hari, karena mempunyai keunggulan-

keunggulan seperti kuat, ringan dan stabil. Namun plastik yang beredar di pasaran 

saat ini merupakan polimer sintetik yang terbuat dari minyak bumi yang sulit 
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untuk terurai di alam. Akibatnya semakin banyak yang menggunakan plastik, 

akan semakin meningkat pula pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah. 

Oleh karena itu kami memerlukan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan ini, 

salah satunya yaitu mengembangkan bahan plastik biodegradable (bioplastik). 

Artinya plastik ini dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme secara alami 

menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Pengembangan bahan plastik 

biodegradable menggunakan bahan alam yang terbaharui (renewable resources) 

sangat diharapkan (Kadir, 2012). 

Bahan plastik dalam pemanfaatannya di kehidupan manusia memang tak 

dapat dielakkan. Sebagian besar penduduk di dunia memanfaatkan plastik dalam 

menjalankan aktivitasnya. Berdasarkan data Environmental Protection Agency 

(EPA) Amerika Serikat, pada tahun 2001, penduduk Amerika Serikat 

menggunakan sedikitnya 25 juta ton plastik setiap tahunnya. Belum ditambah 

pengguna plastik di Negara lainnya. Bukan suatu yang mengherankan jika plastik 

banyak digunakan. Plastik memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan 

lainnya. Secara umum, plastik memiliki densitas yang rendah, bersifat isolasi 

terhadap listrik, mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi, ketahanan suhu 

terbatas, serta ketahanan bahan kimia yang bervariasi. Selain itu, plastik juga 

ringan, mudah dalam perancangan, dan biaya pembuatan murah. Sayangnya, di 

balik segala kelebihan itu, limbah plastik menimbulkan masalah bagi lingkungan. 

Penyebabnya tak lain sifat plastik yang tidak dapat diuraikan dalam tanah. Perlu 

waktu berpuluh – puluh tahun untuk tanah menguraikan limbah – limbah dari 

bahan plastik tersebut (Kadir, 2012). 
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Plastik sintetik (non-biodegradable) sangat berpotensi menjadi material 

yang mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi ini. Untuk 

menyelamatkan lingkungan dari bahaya plastik, saat ini telah dikembangkan 

plastik biodegradable, artinya plastik ini dapat duraikan kembali mikroorganisme 

secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Biasanya plastik 

konvensional berbahan dasar petroleum, gas alam, atau batu bara. Sementara 

plastik biodegradable terbuat dari material yang dapat diperbaharui, yaitu dari 

senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman misalnya selulosa, kolagen, 

kasein, protein atau lipid yang terdapat dalam hewan (Huda, 2007). 

Untuk mengatasinya, para pakar lingkungan dan ilmuwan dari berbagai 

disiplin ilmu telah melakukan berbagai penelitian dan tindakan. Salah satunya 

dengan cara mendaur ulang limbah plastik. Namun, cara ini tidaklah terlalu 

efektif. Hanya sekitar 4% yang dapat didaur ulang,  sisanya menggunung di 

tempat penampungan sampah (Kadir, 2012). 

 

2.1.2 Plastik 

Menurut Davidson (1970), klasifikasi plastik berdasarkan struktur 

kimianya terbagi atas dua macam yaitu linier dan jaringan tiga dimensi. Bila 

monomer membentuk rantai polimer yang lurus (linier) maka akan terbentuk 

plastik thermoplastik yang mempunyai sifat meleleh pada suhu tertentu, melekat 

mengikuti perubahan suhu dan sifatnya dapat balik (reversible) kepada sifatnya 

yakni kembali mengeras bila didinginkan. Bila monomer berbentuk tiga dimensi 

akibat polimerisasi berantai, akan terbentuk plastik thermosetting dengan sifat 
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tidak dapat mengikuti perubahan suhu. Bila sekali pengerasan telah terjadi, maka 

bahan tidak dapat dilunakkan kembali. 

Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama 

lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau "monomer". 

Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semisintetik, namun ada 

beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik terbentuk dari kondensasi 

organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk 

meningkatkan performa atau ekonomi (Wikipedia, 2009; Azizah, 2009). Plastik 

merupakan material yang secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-

20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus 

ton pada tahun 1930-an, menjadi 220 juta ton/tahun pada tahun 2005. Plastik 

merupakan bahan kemasan utama saat ini. Salah satu jenis plastik adalah 

Polytehylene (PE). Polietilen dapat dibagi menurut massa jenisnya menjadi dua 

jenis, yaitu: Low Density Polyethylene (LDPE) dan High Density Polyethylene 

(HDPE). LDPE mempunyai massa jenis antara 0,91-0,94 g/mL, separuhnya 

berupa kristalin (50-60%) dan memiliki titik leleh 115°C. Sedangkan HDPE 

bermassa jenis lebih besar yaitu 0,95-0,97 g/mL, dan berbentuk kristalin 

(kristalinitasnya 90%) serta memiliki titik leleh di atas 127°C (beberapa macam 

sekitar 135°C) (Billmeyer,1971). 

Secara kimia, LDPE mirip dengan HDPE. Tetapi secara fisik LDPE lebih 

fleksibel dan kerapatannya lebih kecil dibandingkan HDPE. Perkembangan 

selanjutnya, telah diproduksi LDPE yang memiliki bentuk linier dan dinamakan 

Low Linear Density Poliethylene (LLDPE). Kebanyakan LDPE dipakai sebagai 
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pelapis komersial, plastik, lapisan pelindung sabun, dan beberapa botol yang 

fleksibel. Kelebihan LDPE sebagai material pembungkus adalah harganya yang 

murah, proses pembuatan yang mudah, sifatnya yang fleksibel, dan mudah didaur 

ulang. Selain itu, LDPE mempunyai daya proteksi yang baik terhadap uap air, 

namun kurang baik terhadap gas lainnya seperti oksigen. LDPE juga memiliki 

ketahanan kimia yang sangat tinggi, namun melarut dalam benzena dan 

tetrachlorocarbon (CCl4) (Billmeyer, 1971). 

Keunggulan lain jenis plastik berkerangka dasar polietilen dibandingkan 

dengan jenis plastik lainnya ialah jenis plastik ini mempunyai nilai konstanta 

dielektrik yang kecil, sehingga sifat kelistrikannya lebih baik (Billmeyer,1971). 

Sifat tersebut semakin baik dengan tingginya jumlah hidrogen atau klorida dan 

fluorida yang terikat pada tulang punggung Polietilen (exceedmpe.com). LDPE 

diklasifikasikan sebagai materi semi permeabel karena permeabilitasnya terhadap 

bahan kimia yang volatil. LDPE diproduksi dari gas etilen pada tekanan dan suhu 

tinggi dalam reaktor yang berisi pelarut hidrokarbon dan katalis logam yaitu 

Ziegler Catalysts. Polimer yang dihasilkan berupa bubur yang kemudian difiltrasi 

dari pelarutnya. 

LDPE disintesis secara komersial pada tahun 1940. Sintesis tersebut 

menghasilkan LDPE dengan rantai bercabang. Hasil ini dibuktikan dengan 

spektroskopi IR. Percabangan LDPE dapat mengandung 50 cabang pendek dan 

paling sedikit 1 cabang panjang setiap basisnya. Percabangan yang terbentuk 

menghasilkan bentuk ikatan silang (Billmeyer,1971). Dalam mengolah limbah 

plastik menjadi BBM tidak diperlukan perlakuan pre-sortir dan tidak pula 
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diperlukan kondisi yang harus bersih dari kotoran seperti: pasir, abu, kaca, logam, 

tekstil, air, minyak bekas dll. Setiap satuan berat plastik, dapat menghasilkan: 

a. 70% minyak 

b. 16% gas 

 

2.1.3 Bioplastik 

 Bioplastik merupakan senyawa biopolimer yang dapat mengalami 

penguraian secara alamiah dengan bantuan bakteri, jamur dan alga atau 

mengalami hidrolisis dalam larutan berair. Bioplastik terdiri dari plastik 

biodegradable (plastik yang dihasilkan dari material fosil) atau plastik bio-based 

(plastik disintesis dari biomassa atau sumber daya terbarukan) (Tokiwa et al., 

2009). 

a. Plastik biodegradable 

Biodegradable dapat diartikan dari tiga kata yaitu bio yang berarti 

makhluk hidup, degra yang berarti terurai dan able berarti dapat. Jadi, film plastik 

biodegradable adalah film plastik yang dapat terurai oleh mikroorganisme. Film 

plastik ini, biasanya digunakan untuk pengemasan. Kelebihan film plastik antara 

lain tidak mudah ditembus uap air sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pengemas (Mahalik, 2009). 

Secara umum film plastik biodegradable diartikan sebagai film yang dapat 

didaur ulang dan dapat dihancurkan secara alami. Griffin (1994), plastik 

biodegradable adalah suatu bahan dalam kondisi tertentu, waktu tertentu 

mengalami perubahan dalam struktur kimianya, yang mempengaruhi sifat-sifat 
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yang dimilikinya oleh pengaruh mikroorganisme (bakteri, jamur, algae). 

Sedangkan Seal (1994), film plastik biodegradable adalah suatu material polimer 

yang berubah kedalam senyawa berat molekul rendah dimana paling sedikit satu 

tahap pada proses degradasinya melalui metabolisme organisme secara alami. 

Plastik biodegradable berbahan dasar pati/amilum dapat didegradasi 

bakteri pseudomonas dan bacillus memutus rantai polimer menjadi monomer-

monomernya. Senyawa-senyawa hasil degradasi polimer selain menghasilkan 

karbon dioksida dan air, juga menghasilkan senyawa organik lain yaitu asam 

organik dan aldehid yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Plastik berbahan dasar 

pati/amilum aman bagi lingkungan. Sebagai perbandingan, plastik tradisional 

membutuhkan waktu sekitar 50 tahun agar dapat terdekomposisi alam, sementara 

plastik biodegradable dapat terdekomposisi 10 hingga 20 kali lebih cepat. Hasil 

degradasi plastik ini dapat digunakan sebagai makanan hewan ternak atau sebagai 

pupuk kompos. Plastik biodegradable yang terbakar tidak menghasilkan senyawa 

kimia berbahaya. Kualitas tanah akan meningkat dengan adanya plastik 

biodegradable, karena hasil penguraian mikroorganisme meningkatkan unsur hara 

dalam tanah. 

Biodegradable plastik dewasa ini berkembang sangat pesat. Berbagai riset 

telah dilakukan di negara maju (Jerman, Prancis,Jepang, Korea, Amerika Serikat, 

Inggris dan Swiss) ditujukan untuk menggali berbagai potensi bahan baku 

biopolimer. Di Jerman pengembangan untuk mendapatkan polimer biodegradable 

pada polyhydroxybutirat (PHB), Jepang (chitin dari Crustaceae, zein dari jagung, 
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pullulan). Aktifitas penelitian lain yang dilakukan adalah bagaimana mendapatkan 

kemasan termoplastik dapat terurai yang mempunyai masa pakai (lifetimes) yang 

relatif lebih lama dengan harga yang lebih murah (Sanjaya, 2010). 

 Proyeksi kebutuhan plastik biodegradable hingga tahun 2010 yang 

dikeluarkan Japan Biodegradable Plastic Society, di tahun 1999 produksi plastik 

biodegradable hanya sebesar 2500 ton, yang merupakan 1/10.000 dari total 

produksi bahan plastik sintetik. Pada tahun 2010, diproyeksikan produksi plastik 

biodegradable mencapai 1.200.000 ton atau menjadi 1/10 dari total produksi 

bahan plastik dunia. Industri plastik bioedegradable akan berkembang menjadi 

industri besar di masa yang akan datang (Pranamuda, 2003). 

Perkembangan terakhir di bidang teknologi pengemasan adalah suatu 

kemasan yang bersifat antimikroba dan antioksidan. Keuntungan utama kemasan 

tersebut adalah dapat bersifat seperti halnya bahan – bahan yang mengandung 

antiseptik seperti sabun, cairan pencuci tangan yaitu berfungsi untuk mematikan 

kontaminan mikroorganisme (kapang, jamur, bakteri) secara langsung pada saat 

mikroba kontak dengan bahan kemasan, sebelum mencapai bahan / produk 

pangan di dalamnya sehingga produk pangan tersebut menjadi lebih awet 

(Firdaus, et al.,  2008). 

Di Indonesia penelitian dan pengembangan teknologi kemasan plastik 

biodegradable masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena selain kemampuan 

sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi bahan, juga 

dukungan dana penelitian yang terbatas. Dipahami bahwa penelitian dalam bidang 

ilmu dasar memerlukan waktu lama dan dana yang besar (Darni, 2008). Jenis 
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plastik biodegradable antara lain polyhidroksialkanoat (PHA) dan poli-

asamamino yang berasal dari sel bakteri, polylaktida (PLA) yang merupakan 

modifikasi asam laktat hasil perubahan zat tepung kentang atau jagung oleh 

mikroorganisme, dan poliaspartat sintesis yang dapat terdegradasi. Bahan dasar 

plastik berasal dari selulosa, khitin, khitosan, atau tepung yang terkandung dalam 

tumbuhan, serta beberapa material plastik atau polimer lain yang terdapat di sel 

tumbuhan dan hewan ( Sanjaya, 2010). 

Teknologi kemasan plastik biodegradable adalah salah satu upaya yang 

dilakukan untuk keluar dari permasalahan penggunaan kemasan plastik yang non 

degradable (plastik konvensional), karena semakin berkurangnya cadangan 

minyak bumi, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta resiko 

kesehatan. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam (hasil 

pertanian), potensial menghasilkan berbagai bahan biopolimer, sehingga teknologi 

kemasan plastik mudah terurai mempunyai prospek yang baik (Darni, 2008). 

Bahan pembuat plastik yang berasal dari minyak dan gas sebagai sumber 

alami, dalam perkembangannya digantikan oleh bahan-bahan sintesis sehingga 

dapat diperoleh sifat-sifat plastik yang diinginkan dengan cara kopolimerisasi, 

laminasi, dan ekstruksi (Syarief et al., 1989). Proses polimerisasi yang 

menghasilkan polimer berantai lurus mempunyai tingkat polimerisasi yang rendah 

dan kerangka dasar yang mengikat antar atom karbon, dengan ikatan antar rantai 

lebih besar daripada rantai hidrogen. Bahan yang dihasilkan dengan tingkat 

polimerisasi rendah bersifat kaku dank eras (Flinn dan Trojan, 1975). 
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Berbagai jenis bahan kemasan berkekuatan rendah yang terbuat dari 

polietilen, polipropilen, nilon polyester dan film vinil dapat digunakan secara 

tunggal untuk membungkus makanan atau dalam bentuk lapisan dengan bahan 

lain yang direkatkan bersama, kombinasi ini disebut laminasi. Plastik berisi aditif 

yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat fisiko kimia plastik itu sendiri. 

Bahan aditif yang sengaja ditambahkan itu disebut komponen non plastik, 

diantaranya berfungsi sebagai pewarna, antioksidan, penyerap cahaya ultraviolet, 

penstabil panas, penurun viskositas, penyerap asam, pengurai peroksida, pelumas, 

peliat, dan lain-lain (Crompton, 1979). 

Bahan kemasan plastik dibuat dan disusun melalui proses yang disebut 

polimerisasi dengan menggunakan bahan mentah monomer, yang tersusun 

sambung menyambung menjadi satu dalam bentuk polimer. Sifat terpenting bahan 

kemasan yang digunakan meliputi permeabilitas gas dan uap air, bentuk dan 

permukaannya. Permeabilitas gas dan uap air, serta luas permukaan kemasan 

mempengaruhi umur simpan suatu produk (Nurminah, 2002). 

Berdasarkan bahan baku yang dipakai, plastik biodegradable 

dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dengan bahan baku 

petrokimia (non-renewable resources) dengan bahan aditif dari senyawa bio-aktif 

yang bersifat biodegradable, dan kelompok kedua adalah dengan keseluruhan 

bahan baku dari sumber daya alam terbarukan (renewable resources) seperti dari 

bahan tanaman pati dan selulosa serta hewan seperti cangkang atau dari 

mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk mengakumulasi plastik yang berasal 

dari sumber tertentu seperti lumpur aktif atau limbah cair yang kaya akan bahan-
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bahan organik sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme tersebut (Adam S 

dan Clark D, 2009). 

Plastik biodegradable dapat dihasilkan melalui beberapa cara, salah 

satunya adalah biosintesis menggunakan bahan berpati atau berselulosa. Cara 

pembuatan biodegradable plastic yang berbasiskan pati antara lain: 

1. Mencampur pati dengan plastik konvensional (PE atau PP) dalam jumlah 

kecil (10- 20%) 

2. Mencampur pati dengan turunan hasil samping minyak bumi, seperti PCL, 

dalam komposisi yang sama (50%) 

3. Menggunakan proses ekstruksi untuk mencampur pati dengan bahan-

bahan seperti protein kedelai, gliserol, alginate, lignin, dan sebagainya 

sebagai bahan plasticizer (Flieger et al., 2003). 

 

b. Sifat mekanik plastik biodegradable 

Sifat mekanik film plastik yang menjadi standar kekuatan dari film plastik 

yang umumnya terdiri dari kuat tarik, elongasi (Yun et al., 2009) dan modulus 

Young (Su et al., 2007) biasanya disebut sebagai sifat peregangan. Kekuatan tarik 

suatu bahan merupakan gambaran mutu bahan secara mekanik (Akrom, 2009). 

Sifat peregangan menunjukkan bagaimana materi akan bereaksi terhadap gaya 

yang diterapkan dalam ketegangan. Uji tarik merupakan uji mekanik dasar yang 

digunakan untuk menentukan modulus elastisitas, batas elastis, elongasi, kekuatan 

tarik, titik luluh dan sifat tarik lainnya (Larson, 2010). 
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c. Standar untuk plastik biodegradable 

Pengujian sifat biodegradable bahan plastik dapat dilakukan 

menggunakan enzim, mikroorganisme dan uji penguburan. Metode uji standar dan  

protokol diperlakukan untuk menetapkan dan mengkuantifikasi degradabilitas dan 

biodegrdadasi polimer, dan konfirmasi dengan alam dari breakdown produk. 

Standar telah dibangun atau dibawah pembangunan oleh badan Standar Nasional 

Amerika (ASTM); Eropa (CEN); Jerman (DIN); Jepang (JIS) dan Organisasi 

Standar Internasional (ISO) untuk mengevaluasi dan mengkuantifikasi 

biodegradable dibawah kondisi lingkungan/pembuangan yang berbeda seperti 

pengomposan, tanah, laut, Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan anaerobic 

digester. Tidak ada pembedaan yang besar diantaranya. Standar ISO akan 

membawa semua standar tersebut dan menyediakan standar yang diterima secara 

global (Narayan, 1999). 

American Society for Testing and Materials (ASTM) mengeluarkan 

“Standar Spesifikasi untuk Plastik Dapat Dikompos” D6400-99. Standar ini 

menetapkan kriteria (spesifikasi) untuk plastik dan produk yang dibuat dari plastik 

untuk diberi label dapat dikompos. Standar tersebut menetapkan apakah plastik 

dan produk yang terbuat dari plastik dapat dikompos, termasuk biodegradasi pada 

tingkat yang sebanding dengan bahan yang diketahui dapat dikompos. (Narayan, 

1999) Lembaga standarisasi internasional (ISO) telah mengeluarkan metode 

standar pengujian sifat biodegradabilitas bahan plastik sebagai berikut: 
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a. ISO 14851 : Penentuan biodegradabilitas aerobik final dari bahan plastik 

dalam media cair – Metode pengukuran kebutuhan oksigen dalam 

respirometer tertutup; 

b. ISO 14852 : Penentuan biodegradabilitas aerobik final dari bahan plastik 

dalam media cair – Metode analisa karbondioksida yang dihasilkan; 

c. ISO 14855 : Penentuan biodegradabilitas aerobik final dan disintegrasi dari 

bahan plastik dalam kondisi komposting terkendali – Metode analisa 

karbondioksida yang dihasilkan. 

 

 

2.2  Pati 

Pati merupakan polimer yang tersimpan dalam granul, dan berfungsi 

sebagai cadangan makanan bagi sejumlah tanaman (Ren et al., 2009). Komposisi 

pati pada umumnya terdiri dari amilopektin sebagai bagian terbesar dan sisanya 

amilosa (Hartati, 2003). Pati merupakan senyawa terbanyak kedua yang 

dihasilkan oleh tanaman setelah selulosa. Sumber utama penghasil pati adalah 

biji-bijian serealia (jagung, gandum, sorgum, beras, biji durian, biji nangka,), 

umbi (kentang), akar (singkong, ubi jalar, ganyong) dan bagian dalam dari batang 

tanaman sagu. Pemerian pati dibawah mikroskop menunukkan granul pati 

berwarna putih, dengan ukuran 2-100 μm (Samsuri, 2008). Sedangkan pati dari 

biji durian masuk dalam kategori pati yang berasal dari biji-bijian serelia. 
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Pati bukan merupakan senyawa homogen. Pati merupakan campuran dua 

komponen polimer glukosa utama, yakni molekul rantai linier amilosa serta 

molekul polimer glukosa bercabang amilopektin (Ren et al., 2009). 

Pati memiliki tingkat kristalinitas 15-45%. Pemanfaatan pati dalam 

pembuatan plastik dikarenakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki pati, yakni 

sifatnya yang dapat diperbaharui, penahan yang baik untuk oksigen, ketersediaan 

yang melimpah, harga murah dan mampu terdegradasi. Pati memiliki stabilitas 

termal dan minimum interfance dengan sifat pencairan yang cukup untuk 

membentuk produk dengan kualitas yang baik. Campuran biopolimer hidrokarbon 

dan pati sering digunakan untuk menghasilkan lembaran dan film berkualitas 

tinggi untuk kemasan. Pembuatan film 100% pati sulit untuk diproses saat kondisi 

melting (Nolan-ITU, 2002). 

Komposit atau campuran plastik berbasiskan pati memiliki sifat mekanis 

yang lemah seperti kekuatan tarik, kekuatan mulur, kekakuan, perpanjangan 

putus, stabilitas kelembaban yang rendah serta melepaskan molekul pemlastis 

dalam jumlah kecil dari matriks pati (Zhang et al., 2007). Modifikasi pati, 

penggunaan compatibilizer, reinforcement, serta perbaikan kondisi proses, 

diharapkan mampu menjadikan pati sebagai material subtitusi plastik 

konvensional. 

Pati dalam pencampuran dengan polimer sintesis dapat meningkatkan 

kemampuan biodegradasi dikarenakan terjadi peningkatan luasan permukaan 

polimer sebagai akibat hidrolisis pati oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang 

mengkonsumsi pati akan membentuk pori-pori dalam matrik polimer dan 
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memberikan gugus-gugus yang rentan untuk terdegradasi (Park et al., 2002). Pati 

termoplastis dapat terdegradasi dengan adanya air, energi mekanis, peningkatan 

suhu dan enzim (Idemat, 1998). 

 

 

2.3  Khitosan 

Khitosan merupakan senyawa yang tidak beracun serta mudah 

terbiodegradasi. Berat molekul khitosan adalah sekitar , tergantung pada 

degradasi yang terjadi selama proses deasetilasi (Hargono dan Budiyati, 2007). 

Khitosan mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pada berbagai jenis  industri 

maupun aplikasi pada bidang kesehatan. Salah satu contoh aplikasi khitosan yaitu 

sebagai pengikat bahan-bahan untuk pembentukan alat-alat gelas, plastik, karet, 

dan selulosa yang sering disebut dengan formulasi adesif khusus. Pemanfaatan 

khitosan sebagai bahan tambahan pada pembuatan film plastik berfungsi untuk 

memperbaiki transparasi film plastik yang dihasilkan (Joseph et al., 2009). 

Besarnya nilai parameter standar yang dikehendaki untuk khitosan dalam dunia 

perdagangan dapat dilihat pada Table 2.2. 

 Khitosan merupakan senyawa polimer dari 2-amino-2-dioksi- -D-Glukosa 

yang dapat dihasilkan dari kitin yang dihilangkan gugus asetilnya dengan 

menggunakan asam pekat  (Peniston and Johnson, 1980). Secara umum, kitin 

dengan derajat deasetilasi diatas 70 % disebut sebagai khitosan (Ll et al., 1997). 

Saat ini khitosan mempunyai banyak sekali kegunaan, antara lain dalam bidang 

kesehatan, pengolahan air, membran, hidrogel, perekat, antioksidan, dan 
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pengemas makanan (Honarkar dan Barlkani, 2009). Khitosan tidak larut dalam air 

tetapi larut dalam pelarut asam organik di bawah pH 6 antara lain asam formiat, 

asam asetat, dan asam laktat. Kelarutan khitosan dalam pelarut asam anorganik 

sangat terbatas, antara lain sedikit larut dalam larutan HCl 1% tetapi tidak larut 

dalam asam sulfat dan asam phosphate (Nadarajah, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Mutu standar khitosan 

Sifat-sifat khitosan 

Nilai-nilai yang 

dikehendaki 

Bentuk partikel butiran-bubuk 

Kadar air (% w) < 10 

Kadar abu (% w) > 2 

Derajat deasetilasi 

(DD) > 70 

Viskositas (cP) 

      Rendah < 200 

      Sedang 200 – 799 

      Tinggi 800 – 2000 

      Paling tinggi > 2000 
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2.4  Gliserol 

Gliserol merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada lemak hewani 

maupun lemak nabati sebagai ester gliseril pada asam palmitat dan oleat. Gliserol 

adalah senyawa yang netral, dengan rasa manis tidak berwarna, cairan kental 

dengan titik lebur 20°C dan memiliki titik didih yang tinggi yaitu 290°C. Gliseol 

dapat larut sempurna dalam air dan alkohol, tetapi tidak dalam minyak. 

Sebaliknya, banyak zat dapat lebih mudah larut dalam gliserol dibanding dalam 

air maupun alkohol, oleh karena itu gliserol merupakan jenis pelarut yang baik 

(Yusmarlela, 2009). Gliserol (1,2,3 propanetriol) merupakan cairan yang tidak 

berwarna, tidak berbau dan merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis 

(Pagliaro dan Rossi., 2008). 

Secara umum, senyawa poliol (polihidroksi termasuk gliserol) dari 

berbagai sumber, banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri. Salah 

satu contoh pemanfaatan gliserol dalam industri polimer yakni sebagai pemlastik 

maupun pemantap. Senyawa poliol dapat diperoleh dari hasil industri petrokimia, 

maupun langsung dari transformasi minyak nabati dan olahan industri oleokimia. 

Senyawa poliol khususnya gliserol yang terbuat dari minyak nabati dan industri 

oleokimia bersifat dapat diperbaharui, sumber mudah diperoleh, dan juga akrab 

dengan lingkungan karena mudah terdegradasi di alam (Yusmarlela, 2009). 

 

Gliserol juga larut sempurna dalam alkohol, dapat terlarut dalam pelarut 

tertentu misalnya eter dan etil asetat, namun bersifat tidak larut dalam 

hidrokarbon. Gliserol memiliki banyak kegunaan, hal ini ditunjukkan dengan 
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adanya keragaman jenis produk berbahan baku gliserol yang saat ini beredar 

secara luas di pasaran seperti dalam pembuatan pernis, tinta, permen dan lain 

sebagainya (Wardani 2007). 

OH OH OH 

│ │ │ 

H─  C─ C─ C─ H 

    │ │   │  

H H H 

 

Gambar 2.1 Struktur Kimia Gliserol 

 

Tabel 2.3 Karakterisasi Gliserol 

Nama IUPAC  Propan 1,2,3 triol 

Nama lain  Gliserin, 1,2,3 propanetriol, 1,2,3 tritydroxypropana,  

glyceritol, glycyl alcohol 

Rumus kimia  C3H5(OH)3 

Berat molekul  92,09382 g/mol 

Densitas  1,261 g/ml 

Viskositas  1,5 Pa.s 

Titik leleh  17,8 °C (64,2°F) 

Titik nyala  290 °C (554°F) 

(Sumber : Wales, 2010) 
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2.5  Biji Durian 

Tanaman durian (Durio zibethinus Murr) termasuk dalam famili 

Bombaceae yang dikenal sebagai buah tropis basah asli Indonesia. Tanaman 

durian merupakan buah asli Indonesia yang menempati posisi ke-4 buah nasional 

dengan produksi yang tidak merata sepanjang tahun, lebih kurang 700 ribu ton per 

tahun. Secara nasional, tanaman durian mengalami musim panen yang tidak 

serentak yang berlangsung dari bulan September sampai Pebruari serta mengalami 

masa paceklik bulan April sampai Juli (Sinar Tani, 2010). The King of The Fruit, 

itulah julukan bagi buah durian yang merupakan salah satu jenis buah yang telah 

lama berkembang dan ditanam di wilayah Nusantara. Sebutan durian diduga 

berasal dari istilah Melayu yaitu dari kata duri yang diberi akhiran -an sehingga 

menjadi durian. Kata ini terutama dipergunakan untuk menyebut buah yang 

kulitnya berduri tajam. Durian merupakan buah musiman, sehingga harga durian 

biasanya melambung tinggi. Durian hanya berbuah selama kurang lebih 3- 4 bulan 

yaitu November-Januari tiap tahunnya. Walaupun demikian, minat konsumen 

untuk membeli dan mengkonsumsi durian sampai saat ini terus bertambah, serta 

buah durian sangat digemari oleh banyak orang (Yuniarti, 2010). 

Biji durian memiliki kandungan kalori yang tinggi, yaitu untuk 100 gram 

isi buah durian bisa memberikan 153 kalori. Selain itu kandungan karbohidrat 

(amilum) dalam biji durian juga cukup tinggi yaitu 43,6 % untuk biji segar dan 

46,2 % untuk biji yang sudah diolah (Nurfiana et al., 2009). Hasil penelitian 

terdahulu menunjukkan, kulit durian secara proporsional mengandung unsur 

selulose yang tinggi (50-60%) dan kandungan lignin (5%) serta kandungan pati 
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yang rendah (5%) sehingga dapat diindikasikan bahan tersebut bisa digunakan 

sebagai campuran bahan baku pangan olahan serta produk lainnya yang 

dimanfaatkan. Selain itu, limbah kulit durian mengandung sel serabut dengan 

dimensi yang panjang serta dinding serabut yang cukup tebal sehingga akan 

mampu berikatan dengan baik apabila diberi bahan perekat sintetis atau bahan 

perekat mineral (Afif, 2007). 

Biji durian merupakan bagian dari buah durian yang tidak dikonsumsi oleh 

sebagian besar masyarakat karena berlendir dan menimbulkan rasa gatal pada 

lidah. Selain itu, biji durian juga beracun karna mengandung asam lemak 

siklopropena. Jika ditinjau dari segi komposisi kimianya biji durian mengandung 

protein 9,79%, karbohidrat 30%, kalsium 0,27% dan fosfor 0,9% (Djaeni dan 

Prasetyaningrum, 2010). Menurut Muhamad Afif (2007), komposisi kimia biji 

durian hampir sama dengan biji-biji yang termasuk famili Bombacaceae yang 

lain, komposisi kandungan yang terdapat pada biji durian yang dimasak kadar 

airnya 51,1 gram, kadar lemak 0,2 gram, kadar protein 1,5 gram, dan kadar 

karbohidrat 46,2 gram. Biji dari tanaman yang famili Bombacaceae kaya akan 

karbohidrat terutama patinya yang cukup tinggi sekitar 42,1% dibanding dengan 

ubi jalar 27,9% atau singkong 34,7% (Afif, 2007). 
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2.6  Karakterisasi Film Plastik 

Karakterisasi sifat film plasik yang akan diaplikasikan untuk kemasan 

meliputi karakterisasi sifat ketahanan plastik terhadap air, densitas, uji transparasi 

serta biodegradabilitasnya. 

2.6.1  Sifat Ketahanan Terhadap Air 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya ikatan dalam polimer serta 

tingkatan atau keteraturan ikatan dalam polimer yang ditentukan melalui 

prosentase penambahan berat polimer setelah mengalami penggembungan. Proses 

terdifusinya molekul pelarut kedalam polimer akan menghasilkan gel yang 

menggembung. Sifat ketahanan bioplastik terhadap air ditentukan dengan uji 

swelling, yaitu prosentase penggembungan film oleh adanya air (Sanjaya, 2010). 

Ketahanan plastic biodegradable terhadap air dapat dihitung dengan rumus: 

 

Air yang diserap % =   (Persamaan 2.1) 

Dimana : W
o 
= berat sampel kering dan  

W = berat sampel setelah dikondisikan dalam botol air. 

 

2.6.2 Pengukuran Densitas 

Kerapatan merupakan sifat fisik suatu polimer. Kerapatan suatu bahan 

berpengaruh terhadap sifat mekanik bahan tersebut, semakin rapat suatu 

bahanmaka semakin meningkatkan sifat mekaniknya, sehingga film plastik yang 

dihasilkan mempunyai kekuatan tarik yang baik (Harnist dan Darni, 2011). 

Kerapatan atau densitas ini dapat didefinisikan sebagai berat per satuan volume 
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bahan. Pengukuran nilai densitas pada plastik sangat penting, karena densitas 

plastik erat kaitannya dengan kemampuan plastik dalam melindungi produk dari 

beberapa zat yang ada dalam udara bebas seperti air, O
2
, dan CO

2
. Nurminah 

(2009), mengemukakan bahwa plastik dengan densitas yang rendah menandakan 

bahwa plastik tersebut memiliki struktur yang terbuka, artinya mudah atau dapat 

ditembusi fluida seperti air, O
2
, dan CO

2
. Dengan mengetahui densitas, kita dapat 

memilih kemasan yang paling tepat dan efesiensi untuk pengemas. Nilai densitas 

dapat ditentukan dengan: 

ρ=      (Persamaan 2.2) 

Dimana ρ adalah kerapatan atau densitas, m massa sampel dan v merupakan 

volume dari sampel tersebut. 

 

2.6.3  Uji Transparasi 

 Salah satu manfaat khitosan adalah sebagai bahan tambahan pada 

pembuatan film plastik yang berfungsi untuk memperbaiki transparasi film plastik 

yang dihasilkan (Joseph et al., 2009). Uji transparasi film plastik dapat ditentukan 

dari besar cahaya yang diteruskan oleh film plastik tersebut. Cahaya yang 

diteruskan disebut transmitansi. Transmitansi dapat ditentukan dengan 

menggunakan alat Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR. 

2.6.4  Uji Biodegradabilitas 

 Uji biodegradabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu bahan 

dapat terdegradasi dengan baik dilingkungan. Proses biodegradabilitas dapat 
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terjadi dengan proses hidrolisis (degradasi kimiawi), bakteri/jamur, enzim 

(degradasi enzimatik), oleh angin dan abrasi (degradasi mekanik), cahaya 

(fotodegradasi). Proses ini juga dapat dilakukan melalui proses secara anaerobik 

dan aerobik. Pada penelitian ini uji biodergradasi dilakukan pada kondisi aerobik 

dengan bantuan bakteri dan jamur yang terdapat ditanah dengan reaksi sebagai 

berikut : 

Cplastik + O2 Bakteri →CO2 + H2O+Humus 

Sampel berupa film bioplastik ditanamkan pada tanah yang ditempatkan 

dalam pot dengan asumsi komposisi tanah sama (Harnist dan Darni, 2011). 

 Biodegradasi adalah penyederhanaan sebagian atau penghancuran seluruh 

bagian struktur molekul senyawa oleh reaksi-reaksi fisiologis yang dikatalisis oleh 

mikroorganisme. Biodegradabilitas merupakan kata benda yang menunjukkan 

kualitas yang digambarkan dengan kerentanan suatu senyawa (organik atau 

anorganik) terhadap perubahan bahan akibat aktivitas-aktivitas mikroorganisme 

(Madsen, 1997). 

Biodegradasi adalah perubahan senyawa kimia menjadi komponen 

yanglebih sederhana melalui bantuan mikroorganisme. Dua batasan 

tentangbiodegradasi adalah (1) Biodegradasi Tahap Pertama (Primary 

Biodegradation), merupakan perubahan sebagian molekul kimia menjadi 

komponen lain yang lebih sederhana; (2) Biodegradasi tuntas (Ultimate 

Biodegradation), merupakan perubahan molekul kimia secara lengkap sampai 

terbentuk CO2, H2O dan senyawa organik lain (Gledhill,1974). 
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Biodegradasi senyawa akan menghasilkan karbondioksida dan atau metan, 

air dan biomassa (Kaplan di dalam Ching et.al, 1993). CO2 terlepas di dalam 

proses respirasi, karbohidrat (gula) dioksidasikan dan terbentuklah energi. CO2 

terlepas juga di dalam proses fermentasi dan di dalam proses penguraian lainnya 

yang dilakukan oleh mikroorganisme. Jika zat karbon tidak terlepas lagi ke udara, 

maka kehidupan akan berhenti. Di dalam sirkulasi zat karbon ini,mikroorganisme 

memegang peranan penting yaitu sebagai pengurai (Dwidjoseputro,1978). 

Saat degradasi, film plastik akan mengalami proses penghancuran alami 

baik mengalami proses fotodegradasi (cahaya matahari, katalisa), degradasi 

kimiawi (air, oksigen), biodegradasi (bakteri, jamur, alga, enzim), atau degradasi 

mekanik (angin, abrasi). Proses – proses tersebut dapat berlangsung secara 

tunggal maupun kombinasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 

biodegradabilitas kemasan setelah kontak dengan mikroorganisme, yakni: sifat 

hidrofobik, bahan aditif, proses produksi, struktur polimer, morfologi, dan berat 

molekul bahan kemasan (Griffin, 1994). 

Degradasi secara umum terdiri atas 3 jenis, yakni: (1) degradasi kimia, 

yaitu degradasi oleh zat kimia; (2) degradasi fisik yang meliputi degradasi termal, 

mekanik, radiasi dan fotooksidasi; (3) biodegradasi oleh mikroorganisme seperti 

jamur, bakteri dan aktinomicetes. Proses degradasi kemudian berlanjut dengan 

jalan memperluas permukaan melalui pengikisan dan pelubangan material 

polimer. Dengan adanya pengikisan dan pelubangan ini, maka kecepatan 

degradasi akan meningkat karena lubang yang terbentuk mempercepat difusi 

oksigen dan enzim ke dalam matriks polimer (Stacy et al. 1989). 
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Degradabilitas merupakan sifat senyawa kimia yang sangat penting untuk 

menentukan toksisitas senyawa tersebut bagi lingkungan. Senyawa yang tidak 

terdegradasi akan bertahan dalam lingkungan, sehingga dapat menyebabkan 

efekberacun bagi biota dalam jangka waktu yang panjang. Senyawa yang dapat 

didegradasi dapat dihilangkan dalam saluran pembuangan, unit pengolahan 

limbah ataupun dalam lingkungan tanpa mempengaruhi keseimbangan 

lingkungan. Tingkat degradasi sebuah senyawa tidak hanya bergantung dari 

dayatahan molekul senyawa tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan tempat ia berada. Keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi 

adalah pH, potensial redoks, keberadaan mikroorganisme yang sesuai, 

ketersediaan nutrisi yang memadai, konsentrasi senyawa dan keberadaan serta 

konsentrasi dari substrat yang lain (Kristanto, 2002). 

Menurut Andrady (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

biodegradabilitas senyawa polimer antara lain adalah panjang rantai molekul 

polimer, kompleksitas struktur polimer dan hidrofilitas polimer. Faktor lain yang 

mempengaruhi tingkat biodegradabilitas suatu polimer dapat dilihat pada Tabel 

2.4. 

Plastik biodegradable adalah molekul-molekul besar yang dapat 

dihancurkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, khususnya bakteri dan jamur. 

Kriteria polimer biodegradable yaitu mengandung salah satu dari jenis ikatan 

asetal, amida atau ester, memiliki berat molekul dan kristalinitas rendah serta 

memiliki hidrofilitas tinggi (Budiman, 2003). 



37 
 

 
 

 Berikut adalah jenis pengujian yang dapat digunakan untuk mengetahui 

biodegradabilitas suatu film plastik, yaitu: 

1. Menurut Griffin (1994) ada lima jenis pengujian, adalah: 

a. modified accociation francaise de normalization (AFNOR) test (untuk 

dissolvedorganic carbon / DOC), 

b. modified sturn test (produksi CO2), 

c. modified ministry of international trade and industry (MITI) test 

(konsumsi O2 dan penguraian substrat), 

d. closed bottle test (konsumsi O2), 

e. modified OECD screening test (dissolved organic carbon / DOC). 

2. Menurut Latief (2011) ada metode lain untuk untuk menguji daya tahan 

plastik terhadap degradasi mikroorganisme yaitu petri dish screen 

(digunakan di USA / ASTM, Jerman / DIN, Prancis / AFNOR, Swiss /SN, 

dan Standar International / ISO (846), environmental chamber method 

(pada kelembapan tinggi – 90 %), soil burial tests (berdasarkan kontak 

dengan tanah). 

3. Subowo dan Pujiastuti (2003) menggunakan metode soil burial test untuk 

menguji biodegradabilitas dari film plastik yang terbuat dari pati jagung. 

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa dengan bantuan mikroorganisme 

yang terdapat di dalam tanah, sampel plastik dari pati jagung kehilangan 

berat hingga 12,6 % pada minggu ke 16.  

4. Menurut Harnist dan Darni (2011), sampel berupa film bioplastik 

ditanamkan pada tanah yang ditempatkan dalam pot dengan asumsi 
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komposisi tanah sama kemudian melakukan analisis fisik dari film plastik 

tersebut. 

Tabel 2.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi biodegradibilitas 

PARAMETER FAKTOR 

Fisika-Kimia Ekosistem Suhu, pH, kadar air, potensi redoks,  

ketersediaan nutrisi, keberadaan 

 Inhibitor 

Mikrobiologi Ekosistem Kepadatan populasi, deversitas 

mikroba, aktivitas mikroba, distribusi 

spatial mikroorganisme, kemampuan 

beradaptasi 

Sifat - sifat primer bahan Komposisi polimer, berat molekul, 

distribusi berat molekul, suhu transisi 

gelas (Tg), porositas, hidrofobitas, dan 

jenis ikatan antar monomer 

Proses pembuatan bahan Jenis pembuatan, karakteristik 

pemukaan, ketebalan bahan dan zat  

  aditif da pengisi yang digunakan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

 
3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian tentang pembuatan biodegradable plastic berbasis pati biji 

durian (Durio zibethinus Murr) serta karakterisasinya dilakukan di beberapa 

tempat. Dimulai dari isolasi pembuatan pati biji durian dilakukan di Wedarijaksa, 

Pati. Pembuatan sampel film plastik dilakukan di Laboratorium Bahan Komposit, 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Negeri Semarang. Karakterisasi serta pengujian sampel dilakukan di 

Laboratorium Instrumental dan elektronika, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Penelitian dilakukan 

pada rentang waktu November 2012 – Februari 2013. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

 Bahan – bahan yang digunakan dalam pembuatan biodegradable plastic 

berasal dari bahan lokal yang berderajat industri (industrial grade material). 

Bahan – bahan tersebut antara lain terdiri dari pati biji durian, khitosan, gliserol, 

asam asetat, dan aquades (Gambar 3.1 (a)). Biji durian yang digunakan dalam 

penelitian didapat dari daerah Patemon, Sekaran, Gunungpati. Bubuk khitosan 

yang dipakai dalam penelitian memiliki nilai DD (derajat deasetilasi) 87.4%, serta 
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kelarutan 1% volume khitosan pada asam asetat sebesar 99,4%. Dalam proses 

fabrikasi biodegradable plastic digunakan beberapa sederhana di Laboratorium 

Bahan Komposit Universitas Negeri Semarang, diantaranya adalah oven, cetakan, 

gelas ukur, lampu bunsen, kaki tiga dan kasa, termometer, pipet, spatula dan 

pengaduk pada Gambar 3.1 (b). Peralatan pengujian dan karakterisasi yang 

digunakan terdiri dari Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR, 

timbangan digital dan jangka sorong digital. 

 

Gambar 3.1 : Bahan dan alat untuk penelitian 

 

3.3  Variabel Penelitian 

 Secara umum, penelitian terdiri dari beberapa variabel yaitu variabel 

bebas, variabel terikat serta variabel terkendali. Variabel bebas adalah variabel 

yang akan diselidiki pengaruhnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 

diramalkan akan terjadi. Variabel terkendali didefenisikan sebagai variabel yang 

dibuat tetap sebagai pengendali variabel bebas dan variabel terikat. 
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 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi larutan khitosan, 

dimana konsentrasi fraksi larutan khitosan divariasi dari larutan total pati. Sebagai 

variabel terikat adalah sifat ketahanan terhadap air, densitas dan transparansinya. 

Konsentrasi larutan pati, gliserol, suhu pemanasan, serta waktu pengeringan 

dibuat tetap (variabel terkendali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.2 Diagram alir penelitian 

Pembuatan laporan 

Analisis hasil dan pembahasan 

Selesai 

Karakterisasi fisis 

Pendinginan pada suhu kamar selama 6 jam 

Pencetakan dan pengeringan pada suhu 45°C selama 5-6 
j

Pencampuran bahan & pemanasan pada 
suhu 80-90 °C 

Gliserol 

Persiapan Alat dan 

Pembuatan 
larutan khitosan 

Mulai 

Isolasi biji durian 

Pembuatan pati 
biji durian 
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3.4       Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 Secara umum, prosdur pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. Penelitian diawali dengan isolasi pati biji durian, pembuatan sediaan 

larutan yang dibutuhkan, pencampuran bahan disertai pemanasan, pencetakan, 

pengeringan, karakterisasi dan analisis data, serta diakhiri dengan penulisan 

laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram alir isolasi pati biji durian 

Pati biji 
durian

Dikeringkan di bawah terik 
sinar matahari 

Biji durian kering ditumbuk 
hingga halus kemudian 

diayak dan dimesh 

Biji durian 

Dikupas hingga hilang kulit 
arinya kemudian dicuci 

Biji durian dipotong kecil-kecil dan direndam 
air kapur selama 1 jam. Kemudian dibilas 
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3.4.1    Isolasi Pati Biji Durian 

 Proses yang dilakukan dalam pembuatan pati dari biji durian ini memiliki 

beberapa tahap, yaitu dimulai dari pengupasan, perendaman dengan air kapur, 

pengeringan, penumbukan, dan penyaringan. Diagram isolasi pati biji durian 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 Pada awalnya biji durian dikupas hingga kulit arinya kemudian 

dibersihkan dengan air hingga bersih. Biji durian bersih kemudian dipotong kecil– 

kecil yang bertujuan untuk mempercepat dalam proses pengeringan, dan direndam 

air kapur selama 1 jam. Biji durian rendaman air kapur ditiriskan dan dicuci air 

bersih kemudian dikeringkan dengan bantuan terik sinar matahari. Biji durian 

kering, ditumbuk menggunakan lumpung alu dan kemudian diayak dan dimesh. 

Keseluruhan isolasi pati biji durian dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

(a)       (b) 
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( c )      (d) 

 

 

(e)      (f) 

 

Gambar 3.4 Proses isolasi pati biji durian: (a) Pengupasan, (b) perendaman dalam 

air kapur, (c) biji durian kering, (d) penumbukan, (e) pengayakan, dan (f) pati biji 

durian dimesh 

 

 

3.4.2    Pembuatan sediaan larutan 

 Pembuatan sediaan larutan khitosan dengan cara melarutkan 1% bubuk 

khitosan dari cairan asam asetat. Pada penelitian ini menggunakan 5 ml khitosan 
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dalam 500 ml asem asetat 0,1 %, larutan kemudian diaduk sampai larut sempurna 

sehingga terbentuk larutan kental. Pembuatan sediaan suspensi pati dilakukan 

dengan cara mencampurkan 5 ml pati dalam 50 ml aquades diaduk sampai merata 

membentuk suspensi pati untuk setiap formula. 

 

 

3.4.3  Pencampuran bahan dasar 

 Dalam pencampuran ada dua jenis bahan atau lebih yang dalam keadaan 

terpisah, kemudian dicampur atau disatukan sehingga diperoleh campuran yang 

homogen. Pencampuran bahan dilakukan dengan menggunakan perbadingan 

komposisi tertentu. Untuk masing – masing komposisi digunakan 50 ml suspensi  

 

Tabel 3.1 Campuran Larutan Film Plastik 

 

Kode 
sampel Campuran larutan film plastik (ml) Volume 

total 
Fraksi larutan khitosan 

  Khitosan Gliserol Pati Aquades  terhadap volume total 
A 0.5 0.2 5 50 55.7 0.009 
B 1 0.2 5 50 56.2 0.018 
C 1.5 0.2 5 50 56.7 0.026 
D 2 0.2 5 50 57.2 0.035 
E 2.5 0.2 5 50 57.7 0.043 
F 3 0.2 5 50 58.2 0.052 

 

 Pemakaian larutan khitosan untuk setiap formula dapat dilihat pada Tabel 

3.1. Ketiga bahan dicampur (seperti gambar 3.5 (a)) dan dipanaskan dengan 

menggunakan api bunsen sampai pada suhu 80° - 90° C dimana pada suhu 
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tersebut keseluruhan granula pati telah mengalami gelatinasi. Dalam pemanasan 

larutan diaduk untuk mendapatkan larutan homogen seperti pada gambar 3.5 (b). 

 

(a)    (b) 

Gambar 3.5 : (a) Pencampuan bahan film plastik, dan  (b) pemanasan formula 

 

 

3.4.4  Pencetakan 

 Pencetakan yaitu pemadatan partikel – partikel kecil menjadi bagian yang 

lebih besar atau kompak yang mempunyai ukuran tertentu. Pencetakan dilakukan 

dengan menuangkan formula 50 ml larutan yang telah dipanaskan pada plat 

stainless steel berukuran 18,5x12,5x2 cm3. Lelehan yang telah dituangkan pada 

cetakan plat tadi dikeringkan dalam oven pada suhu 45°C selama 4 – 5 jam dan 

didinginkan pada suhu kamar selama 5 – 6 jam. 
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3.5  Pengujian dan Karakterisasi Film Plastik 

 Pengujian dan karakterisasi sampel dilakukan untuk mengkaji sifat – sifat 

dari sampel film plastik yang dihasilkan. Sifat – sifat yang ingin dipelajari dari 

penelitian ini antara lain sifat ketahanan film plastik terhadap air, densitas, 

transmisi serta biodegradibilitas. Karakterisasi sampel dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana mutu film plastik yang dibuat. 

 

 

3.5.1    Sifat ketahanan terhadap air  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya ikatan dalam polimer serta 

tingkatan atau keteraturan ikatan dalam polimer yang ditentukan melalui 

prosentase penambahan berat polimer setelah mengalami penggembungan. Alat 

yang digunakan dalam pengujian ini yaitu timbangan digital dan beberapa alat 

pendukung yaitu seperti gunting, penggaris, pinset dan gelas kimia. 

Prosedur uji ketahanan air pada sampel film plastik adalah sebagai berikut: 

berat awal sampel yang akan diuji ditimbang (Wo). Lalu Isi suatu gelas kimia 

dengan air aquades. Letakkan sampel plastik ke dalam wadah tersebut. Setelah 10 

detik angkat dari dalam wadah berisi aquades, timbang berat sampel (W) yang 

telah direndam dalam wadah. Rendam kembali sampel ke dalam wadah tersebut, 

angkat sampel tiap 10 detik, timbang berat sampel. Lakukan hal yang sama hingga 

diperoleh berat akhir sampel yang konstan dan menghitung presentase air yang 

diserap film plastik tersebut dengan menggunakan persamaan 2.1. 
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Gambar 3.6 Timbangan digital, potongan sampel dan aquades saat proses 

pengukuran serapan air (water uptake) 

 

 

3.5.2  Pengukuran Densitas 

 Kerapatan merupakan sifat fisik suatu polimer. Kerapatan suatu bahan 

berpengaruh terhadap sifat mekanik bahan tersebut, semakin rapat suatu bahan 

maka semakin meningkatkan sifat mekaniknya, sehingga film plastik yang 

dihasilkan mempunyai kekuatan tarik yang baik. 

 Kerapatan ini diukur dengan menggunakan alat sederhana, yaitu 

timbangan digital, jangka sorong digital, gunting dan penggaris. Pengukuran 

kerapatan ini dimulai dengan memotong beberapa sampel dengan ukuran seragam 

masing – masing dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Kemudian menimbang 

potongan sampel tersebut dengan menggunakan timbangan digital. Potongan 

sampel juga diukur tinggi atau tebalnya dengan menggunakan jangka sorong 
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digital, kemudian melakukan perhitungan volume dari potongan volume dan nilai 

kerapatan atau densitasnya dengan menggunakan persamaan (2.2). 

 

Gambar 3.7 Jangka sorong digital 

 

 

3.5.3  Uji transparansi 

 Pada uji transparansi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh khitosan 

terhadap cahaya yang diserap maupun diteruskan. Alat yang digunakan adalah 

Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR, yaitu alat yang digunakan untuk 

mengukur transmitansi, reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang 

gelombang. Spektrofotometer Vis-Nir menggunakan cahaya inframerah sebagai tenaga 

yang mempengaruhi substansi senyawa kimia.Karakterisasi ini dimulai dengan 

memotong sampel dengan ukuran 1 x 1cm2 dan menempatkan potongan tersebut 

pada sumber cahaya di Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR. 



50 
 

 
 

 

Gambar 3.8 Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR 

 

3.5.4 Uji biodegradabilitas film plastik 

 Uji biodegradabilitas dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan 

sampel film plastik sampai mengalami degradasi. Uji biodegradabilitas yang 

dipilih yaitu mengendalikan mikroorganisme tanah sebagai pembantu proses 

degradasi atau yang disebut dengan teknik soil burial test (Subowo dan Pujiastuti, 

2003). Sampel berukuran 4 x 1 cm2 ditempatkan dan ditanam dalam pot yang 

telah terisi tanah, sampel dibiarkan terkena udara terbuka tanpa ditutupi kaca. 

Pengamatan terhadap sampel dilakukan dalam rentang waktu satu hari sekali 

hingga sampel mengalami degradasi secara sempurna. 

 

3.6  Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan adalah perhitungan matematis 

dan metode grafik. Metode perhitungan matematis untuk menentukan nilai 
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serapan air dan untuk menentukan nilai kerapatan atau densitas. Persamaan yang 

digunakan untuk menentukan serapan air adalah menggunakan persamaan 2.1, 

sedangkan untuk persamaan 2.2 digunakan untuk menentukan nilai kerapatan atau 

densitasnya. Analisis data untuk uji transmisi menggunakan Spektrometer Vis-Nir 

thype CHEMUSB4VIS-NIR menggunakan metode grafik dan analisis deskriptif 

atau cerita untuk uji biodegradabilitas film plastik tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, telah didapatkan film plastik 

biodegradable yaitu dengan mengeringkan lelehan formula pati biji durian, 

aquades, khitosan dan pemlastis gliserol pada cetakan stainless steel 18,5x12,5x2 

cm3 dengan suhu 45°C selama 6 jam. Setelah kering, film plastik didinginkan 

pada suhu ruangan selama 6 jam kemudian diangkat dari cetakan. Penelitian ini 

menggunakan 6 variasi khitosan, yaitu menggunakan larutan khitosan 1% - 6% 

dari larutan total pati. Hasil film berupa lembaran berwarna sedikit coklat muda, 

transparan dan elastis (Gambar 4.1) yang kemudian diuji ketahanannya terhadap 

air, kerapatan, transparansi, serta biodegradabilitasnya untuk mengetahui standar 

dan kelayakannya. 

 

Gambar 4.1 Lembaran Film Plastik 
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4.1      Ketahanan Terhadap Air 

Uji ketahanan air yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar daya serap bahan tersebut terhadap air. Pada film plastik diharapkan air 

yang terserap pada bahan sangat sedikit atau dengan kata lain daya serap bahan 

tersebut terhadap air harus rendah. Sifat ini dipengaruhi oleh komponen - 

komponen penyusun film plastik, seperti bahan dan pemlastis. 

Bahan pendukung yang digunakan pada penelitian ini yaitu khitosan yang 

merupakan salah satu campuran dari bioplastik yang menyebabkan bioplastik 

tersebut memilki ketahanan terhadap air. Hal ini dikarenakan khitosan merupakan 

senyawa yang bersifat hidrofobik. Khitosan memodifikasi molekul pati dengan 

proses grafting atau pencangkokan molekul khitosan ke dalam molekul pati 

sehingga diharapkan khitosan akan mampu mereduksi sifat dari pati yang pada 

dasarnya bersifat hidrofilik dengan persentase air terserapnya sekitar 100%.  

Sifat ketahanan bioplastik terhadap air ditentukan dengan uji swelling, 

yaitu persentase penggembungan film oleh adanya air dengan perhitungan 

menggunakan persamaan 2.1. Pengaruh jumlah khitosan terhadap daya tahan 

bioplastik terhadap air dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa penambahan khitosan berbanding 

terbalik dengan air yang diserap oleh film plastik, yaitu pada sampel film plastik 

dengan variasi larutan khitosan terkecil memiliki daya serap air yang tinggi 

kemudian daya serap terhadap air turun seiring dengan penambahan larutan 

khitosan. Gambar 4.2 menunjukkan semakin besar fraksi dari khitosan akan 

menimbulkan semakin kecil peluang air yang terserap (water uptake). Hal ini 
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dikarenakan semakin besar khitosan maka semakin banyak ikatan hidrogen yang 

terdapat dalam bioplastik sehingga ikatan kimianya akan semakin kuat dan sulit 

untuk diputus karena memerlukan energi yang besar untuk memutuskan ikatan 

tersebut (Utami, 2010). 

 

Gambar 4.2 Grafik pengaruh fraksi khitosan terhadap water uptake 

(serapan air) 

Khitosan sebagai biopolimer telah memberikan sifat ketahanan air yang 

baik pada bahan film plastik, dikarenakan sifat pati-kitosan yang hidrofobik (tidak 

suka air).  Selain itu, khitosan tidak beracun, mudah mengalami biodegradasi, dan 

bersifat polielektrolitik. Karakteristik lain khitosan adalah dapat dengan mudah 

berinteraksi dengan zat-zat organik lain, seperti protein dan lemak. Karena itu, 

khitosan relatif lebih banyak digunakan pada berbagai bidang industri terapan, 

industri farmasi dan kesehatan. Pada saat uji swelling, sampel plastik mengalami 

pengerutan dan akan kembali seperti bentuk semula pada detik tertentu. Lama 

pengerutan dipengaruhi banyaknya komposisi khitosan dalam film plastik, yaitu 

pada sampel film plastik dengan komposisi khitosan sedikit akan mengalami 

pengerutan lebih lama jika dibandingkan dengan film plastik dengan komposisi 
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khitosan yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan sifat  khitosan yang 

menyebabkan ketahanan terhadap air bahan film plastik menjadi baik.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 (a) struktur mikro polimer plastik tanpa khitosan, dan (b) 

bagian struktur mikro plastik setelah penambahan khitosan 

Pada Gambar 4.3 (a) struktur mikro polimer plastik sebelum penambahan 

khitosan terdapat garis pori berupa linier, cabang maupun network. Pori-pori 

tersebut memiliki struktur yang terbuka sehingga dapat ditempati oleh air. Setelah 

penambahan khitosan dalam polimer plastik, pori tersebut dipenuhi oleh molekul 

khitosan yang dapat menghambat masuknya air ke dalam polimer (Gambar 4.3 

(b)). Hal ini dikarenakan sifat khitosan yang hidrofobik (tidak suka air). 

Penambahan khitosan dalam polimer plastik berpengaruh terhadap ketahanan 

polimer plastik terhadap air, yaitu semakin besar khitosan dalam polimer plastik 

maka semakin baik pula ketahanan plastik tersebut terhadap air. 

Dari hasil penelitian dan pengukuran ketahanan terhadap air pada Gambar 

4.2 menunjukkan bahwa sampel 6 dengan fraksi larutan khitosan 0.052 memiliki 

ketahanan terhadap air yang paling baik jika dibandingkan dengan sampel yang 

lain yaitu hanya menyerap air sekitar 0,8 %. 
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4.2 Pengukuran Kerapatan Biodegradable Plastik 

 Kerapatan merupakan sifat fisik suatu polimer. Kerapatan suatu bahan 

berpengaruh terhadap sifat mekanik bahan tersebut, semakin rapat suatu bahan 

maka semakin meningkatkan sifat mekaniknya, sehingga film plastik yang 

dihasilkan mempunyai kekuatan tarik yang baik. Kerapatan atau densitas ini dapat 

didefinisikan sebagai berat per satuan volume bahan. 

 

Gambar 4.4. Grafik hubungan antara penambahan khitosan terhadap 

kerapatan film plastik 

Pengukuran nilai densitas pada plastik sangat penting, karena densitas dapat 

menunjukkan struktur plastik secara umum. Aplikasi dari hal tersebut yaitu dapat 

dilihat kemampuan plastik dalam melindungi produk dari beberapa zat seperti air, 

O2 dan CO2. Birley, et al. (1988), mengemukakan bahwa plastik dengan kerapatan 

yang rendah menandakan bahwa plastik tersebut memiliki struktur yang terbuka, 

artinya mudah atau dapat ditembusi fluida seperti air, oksigen atau CO2. Jadi tidak 

seperti pada kertas, nilai kerapatan plastik sangat penting dalam menentukan sifat-
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sifat plastik yang berhubungan dengan pemakaiannya. Dari hasil pengukuran 

densitas, didapatkan grafik pada Gambar 4.4. 

Grafik pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa dengan penambahan 

khitosan, kerapatan biodegradable plastik mengalami penurunan yaitu pada fraksi 

khitosan 0.5 ml sampai 2 ml. Tetapi, saat sampel kelima atau film plastik dengan 

fraksi khitosan 0.043  kerapatan biodegradable plastik mengalami kenaikan. Hal 

ini disebabkan karena penambahan komposisi larutan dari khitosan akan 

mempengaruhi ketebalan hasil akhir dari film plastik setelah pencetakan dan 

pengeringan di dalam oven. Hal ini dapat dilihat dari hasil pegukuran tinggi film 

plastik dengan menggunakan jangka sorong digital berbanding lurus dengan 

bertambahnya khitosan, yaitu semakin besar fraksi larutan dari khitosan, maka 

film plastik semakin tebal pula. 

Menurut Billmeyer, salah satu jenis plastik adalah Polytehylene (PE) yang 

dapat dibagi menurut massa jenisnya menjadi dua jenis, yaitu: Low Density 

Polyethylene (LDPE) dan High Density Polyethylene (HDPE). LDPE mempunyai 

massa jenis antara 0,91-0,94 g/mL, separuhnya berupa kristalin (50-60%) dan 

memiliki titik leleh 115°C. Sedangkan HDPE bermassa jenis lebih besar yaitu 

0,95-0,97 g/mL, dan berbentuk kristalin (kristalinitasnya 90%) serta memiliki titik 

leleh di atas 127°C (beberapa macam sekitar 135°C). 

Kebanyakan LDPE dipakai sebagai pelapis komersial, plastik, lapisan 

pelindung sabun, dan beberapa botol yang fleksibel. Kelebihan LDPE sebagai 

material pembungkus adalah harganya yang murah, proses pembuatan yang 

mudah, sifatnya yang fleksibel, dan mudah didaur ulang. Selain itu, LDPE 
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mempunyai daya proteksi yang baik terhadap uap air, namun kurang baik 

terhadap gas lainnya seperti oksigen. LDPE juga memiliki ketahanan kimia yang 

sangat tinggi, namun melarut dalam benzena dan tetrachlorocarbon (CCl4) 

(Billmeyer, 1971). 

Hasil pengukuran kerapatan biodegradable plastik terbaik yang digunakan 

untuk pembungkus didapatkan dari fraksi khitosan bekisar 0.018  sampai 0.036 

yang memiliki nilai kerapatan Low Density Poly Ethylene (0,91-0,94 kg/l). 

Kerapatan film plastik yang dihasilkan ini lebih baik dari penelitian sebelumnya 

(Harnist dan Yuli darni) yaitu 0,61 g/mm3 yang merupakan di bawah standar 

untuk LDPE.  

 

4.3      Uji Transparansi 

Salah satu manfaat khitosan adalah sebagai bahan tambahan pada 

pembuatan film plastik yang berfungsi untuk memperbaiki transparansi film 

plastik yang dihasilkan (Joseph et al., 2009). Uji transparansi film plastik dapat 

ditentukan dari besar cahaya yang diteruskan oleh film plastik tersebut. Cahaya 

yang diteruskan disebut transmitansi. Transmitansi dapat ditentukan dengan 

menggunakan alat Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR. Dari hasil 

karakterisasi transparansi film plastik didapatkan kurva seperti pada Gambar 4.5 

Hasil karakterisasi sifat optik film plastik diukur dengan menggunakan 

spektrometer Vis-Nir dalam daerah panjang gelombang (λ) 400 – 900 nm. Dari 

hasil karakterisasi Vis-Nir dapat digunakan untuk mengetahui sifat optik dari 
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keenam film plastik yang ditunjukkan dengan spektrum transmitansi film plastik 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Grafik hubungan transmitansi (%) film plastik terhadap 

panjang gelombang (nm) dengan fraksi khitosan sampel A (0,009) B (0,081) 

C (0,026) D (0,035) E (0,043) dan F (0,052) 

Hasil karakterisasi spektrum transmitansi film plastik yang diperoleh, 

dapat dilihat bahwa transmitansi (cahaya yang diteruskan) dari film plastik dengan 

kode sampel A memiliki nilai yang tinggi yaitu hampir mencapai 80% jika 

dibandingkan dengan transmitansi pada sampel film plastik lainnya, yang 

memiliki nilai transmitansi masing – masing di bawah 70%. Nilai transmitansi 

berkurang seiring bertambahnya fraksi khitosan, hal ini menunjukkan bahwa nilai 

transmitansi berbanding terbalik dengan penambahan khitosan pada formula film 

plastik. Grafik transmitansi sampel film plastik nampak adanya perubahan 

transmitansi pada rentang panjang gelombang (λ) 500 nm sampai 800 nm yang 
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merupakan daerah panjang gelombang cahaya tampak. Perubahan transmitansi 

tersebut menunjukkan adanya absorbsi pada panjang gelombang tertentu. 

Menurut Joseph (2009) secara teori manfaat khitosan dalam film plastik 

selain untuk hidrofobik (tidak suka air), khitosan juga bermanfaat untuk 

transparansi. Suatu bahan dapat dikatakan memiliki transparansi tinggi jika 

transmitansinya juga tinggi. Dalam grafik spektrum transmitansi seperti pada 

Gambar 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa penambahan fraksi khitosan berbanding 

terbalik dengan transmitansi. Komposisi khitosan yang semakin banyak pada 

setiap formula akan berpengaruh pada ketebalan akhir film plastik. Ketebalan film 

plastik inilah yang mempengaruhi transmitansi semakin menurun. Semakin tebal 

suatu bahan, maka semakin turun pula nilai transmitansinya. 

Pengukuran ketebalan film plastik dalam penentuan nilai kerapatan 

menggunakan jangka sorong digital didapatkan hasil semakin besar komposisi 

larutan khitosan dalam larutan akan mempengaruhi ketebalan film plastik juga, 

yaitu ketebalan film plastik berbanding lurus dengan penambahan khitosan. 

Ketebalan film plastik ini merupakan faktor yang berpengaruh dalam transmitansi. 

Keenam sampel film plastik pada Gambar 4.5 memiliki grafik spektrum 

yang seirama yaitu mengalami kenaikan transmitansi yang signifikan pada 

rentang panjang gelombang 400 nm – 540 nm. Pada panjang gelombang di atas 

540 nm, besar transmitansi film plastik juga mengalami kenaikan meskipun relatif 

sedikit. Film plastik dengan komposisi khitosan terendah yaitu 0,5 ml (fraksi 

khitosan 0,009) memiliki transmitansi di atas 70%, sedangkan untuk nilai 

transmitansi kelima sampel lainnya masing – masing memiliki nilai di bawah 
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70%. Keenam sampel mengalami penurunan nilai transmitansi seiring 

penambahan khitosan. 

Salah satu sifat mekanis pengemas jenis LDPE adalah kuat, tembus 

pandang dan fleksibel. Dari keenam hasil spektrum yang dihasilkan, film plastik 

dengan variasi komposisi khitosan 0,5 ml memiliki daya tembus pandang atau 

nilai transmitansi yang tinggi jika dibandingkan dengan film plastik dengan 

komposisi yang lain yaitu mencapai nilai transmitansi lebih dari 70%. 

 

4.4       Uji Biodegradabilitas 

Biodegradabilitas merupakan tujuan utama pembuatan film plastik 

berbasis biopolimer. Uji biodegradabelitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

suatu bahan dapat terdegradasi dengan baik di lingkungan. Proses 

biodegradabilitas dapat terjadi dengan proses hidrolisis (degradasi kimiawi), 

bakteri/jamur, enzim (degradasi enzimatik), oleh angin dan abrasi (degradasi 

mekanik), cahaya (fotodegradasi). Proses ini juga dapat dilakukan melalui proses 

secara anaerobik dan aerobik. Pada penelitian ini uji biodergradasi dilakukan pada 

kondisi aerobik dengan bantuan bakteri dan jamur yang terdapat ditanah. 

Metode yang digunakan adalah metode soil burial test (Subowo dan 

Pujiastuti, 2003) yaitu dengan metode penanaman sampel dalam tanah. Sampel 

berupa film bioplastik ditanamkan pada tanah yang ditempatkan dalam pot dan 

diamati per-hari terdegradasi secara sempurna. Proses degradasi film plastik 

dalam tanah dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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(a) Hari pertama   (b) Hari kelima 

   

(b) Hari keenam   (d) Hari ketujuh 

 

 

(e) Hari kedelapan 

Gambar 4.6 Uji biodegradibilitas film plastik dalam tanah 
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Analisis biodegradasi film plastik dilakukan melalui pengamatan film 

secara visual. Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa film plastik yang diuji dalam tanah, 

mengalami degradasi dalam waktu 8 hari yang ditunjukkan dengan terkoyaknya 

permukaan film plastik. Hal ini dikarenakan bahwa film plastik yang terbentuk 

mengandung gugus hidroksil (OH--) dan gugus karbonil (CO) dan juga ester 

(COOH) gugus tersebut menandakan bahwa bioplastik ini mampu terdegradasi 

dengan baik di dalam tanah. Dari hasil penelitian tersebut, film plastik berbahan 

tepung biji durian dapat dikatakan sebagai plastik yang ramah lingkungan. 

Gambar 4.6 (a) menunjukkan kondisi sampel pada hari pertama 

penanaman. Sampel diletakkan diatas galian tanpa penutup kaca dan dibiarkan 

terkena udara terbuka. Pada hari kedua sampai dengan hari keempat sampel tidak 

mengalamai perubahan bentuk, tetapi pada hari kelima (Gambar 4.6 (b)) sampel 

dari keenam variasi larutan khitosan tersebut mengalami perubahan yaitu semua 

sampel sudah kehilangan dari bagiannya. Keenam sampel terdapat lubang di 

bagian – bagian tertentu, untuk sampel nomer 6 yaitu sampel dengan fraksi 

larutan khitosan 3 ml sudah kehilangan hampir setengah bagian sampel dengan 

lubang maupun bintik – bintik, hal ini disebabkan khitosan berasal dari bahan 

hewani yang mudah terdegradasi di alam. 

Pengamatan hari keenam yaitu pada Gambar 4.6 (c) menunjukkan bahwa 

semua sampel semakin kehilangan bagiannya, yaitu sekitar kehilangan 

seperempat bagiannya. Untuk sampel nomer 6, sampel ini sudah kehilangan 

hampir tujuh perdelapan dari bagiannya.  
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Gambar 4.6 (d) merupakan gambar dari pengamatan hari ke tujuh, yaitu 

sampel dengan nomor 2, 4 dan 6 dengan konsentari larutan dari khitosan masing – 

masing 1 ml, 2 ml, dan 3 ml ini telah mengalami degradasi secara sempurna. 

Untuk sampel dengan nomor 1, 3, dan 5 masih belum mengalami degradasi secara 

sempurna. Hal tersebut dipengaruhi oleh penempatan sampel, sinar matahari, 

kelembapan, atau peran mikroorganisme itu sendiri. 

Pada hari ke delapan, keseluruhan sampel mengalami degradasi secara 

sempurna. Kerusakan yang tidak beraturan ini menunjukkan bahwa 

mikroorganisme tanah juga mempengaruhi pada degradasi sampel plastik berbasis 

pati biji durian. Sampel plastik tidak ditemukan mulai pada hari kedelapan, yang 

menunjukkan bahwa keseluruhan sampel berukuran 4x1 cm2 telah terdegradasi  

(Gambar 4.6 (e)). 

Untuk keseluruhan pengamatan uji biodegradabilitas dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Kode Perubahan bagian yang terdegradasi pada hari ke- 
Sampel 1 sampai 4 5 6 7 8 

1 - - 25% hilang 50% hilang 

hilang 

2 - - '' hilang 
3 - - '' 50% hilang 
4 - - '' hilang 
5 - - '' 50% hilang 

6 - ada bintik, lubang 
dan 50% hilang 

87,5% hilang hilang 

 

Tabel 4.1 Daftar pengamatan film plastik yang terdegradasi dalam tanah 

 



65 
 

 
 

Sebelum dilakukan uji biodegradabilitas, sampel sudah dapat dikatakan 

sebagai plastik biodegradable karena sampel sudah mulai ditumbuhi jamur di 

beberapa bagian pada minggu kedua. Jamur tumbuh secara berkala dengan warna 

putih seperti bedak, hijau bahkan hitam pada bagian pinggir sampel, tengah, 

hingga seluruh permukaan sampel. Hal ini bisa terjadi karena dua kemungkinan 

yaitu sampel dan lingkungan yang lembab sehingga mudah ditumbuhi jamur. 

Sampel plastik biodegradable yang telah ditumbuhi jamur dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 

 

  

Gambar 4.7 Sampel plastik ditumbuhi jamur  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Dari pembahasan hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa: 

1. Film plastik dapat dibuat dari sintesis pati biji durian, khitosan serta 

gliserol dengan menggunakan metode pencetakan larutan. 

2. Fraksi khitosan mempengaruhi ketahanan film plastik terhadap air, yaitu 

semakin besar fraksi khitosan maka ketahanan film plastik terhadap air 

akan semakin baik yaitu dengan nilai water uptake terbaik. 

3. Hasil pengukuran densitas biodegradable plastik terbaik yang digunakan 

untuk pembungkus didapatkan dari konsentrasi khitosan bekisar 1 ml 

sampai 1,5 ml yang memiliki nilai densitas Low Density Poly Ethylene 

(0,91-0,94 kg/l). 

4. Film plastik berukuran 4x1 cm2 terdegradasi oleh mikroorganisme yang 

terdapat di tanah dalam waktu rata - rata 8 hari. 

 

5.2  Saran 

 Mengacu pada hasil akhir karakterisasi dan pembahasan diatas, 

eksperimen ini masih harus disempurnakan. Oleh karena itu untuk eksperimen 

selanjutnya disarankan: 
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1. Perlu dilakukannya metode alternatif untuk uji ketahanan terhadap air, 

densitas, dan uji biodegradabilitas. 

2. Perlu dilakukannya analisis lanjut untuk uji ketahanan terhadap air, 

densitas, dan uji biodegradabilitas. 

3. Perlu dilakukannya metode alternatif dan analisis lebih lanjut untuk uji 

transparansi. 

4. Perlu dilakukannya uji mekanik pada film plastik 
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Lampiran 1 

Data water uptake (air yang diserap) film plastik 
 

Tabel L.1. Data serapan air dengan fraksi khitosan 0,009 
 

No w0 (g) w (g) Air yang diserap (%) 
1 0,02 0,05 1,5 
2 0,01 0,02 1 
3 0,02 0,04 1 
4 0,02 0,05 1,5 
5 0,02 0,05 1,5 
6 0,02 0,03 0,5 
7 0,01 0,04 3 
8 0,05 0,09 0,8 
9 0,06 0,11 0,8 
10 0,05 0,1 1 
11 0,04 0,08 1 
12 0,02 0,06 2 
13 0,03 0,08 1,7 
14 0,05 0,1 1 

Rata rata 1,3 
 

Tabel L.2. Data serapan air dengan fraksi khitosan 0,018 
 

No w0 (g) w (g) Air yang diserap (%) 
1 0,04 0,07 0,8 
2 0,02 0,05 1,5
3 0,03 0,05 0,7 
4 0,03 0,05 0,7
5 0,03 0,04 0,3 
6 0,02 0,05 1,5
7 0,03 0,08 1,7 
8 0,03 0,07 1,3
9 0,04 0,08 1 
10 0,04 0,06 0,5
11 0,02 0,05 1,5 
12 0,02 0,05 1,5
13 0,02 0,05 1,5 

Rata rata 1,1
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Tabel L.3. Data serapan air dengan fraksi khitosan 0,026 
 

No w0 (g) w (g) Air yang diserap (%) 
1 0,02 0,03 0,5 
2 0,03 0,05 0,7 
3 0,01 0,03 2 
4 0,04 0,07 0,8 
5 0,02 0,05 1,5 
6 0,01 0,03 2 
7 0,02 0,05 1,5 
8 0,05 0,08 0,6 
9 0,03 0,08 1,7 
10 0,03 0,08 1,7 
11 0,07 0,11 0,6 
12 0,05 0,08 0,6 
13 0,05 0,09 0,8 
14 0,06 1 0,7 

Rata rata 1,1 
 

 
Tabel L.4. Data serapan air dengan fraksi khitosan 0,035 

 
No w0 (g) w (g) Air yang diserap (%) 
1 0,02 0,03 0,5 
2 0,01 0,03 2 
3 0,01 0,04 3 
4 0,01 0,01 0 
5 0,03 0,03 0 
6 0,02 0,03 0,5 
7 0,01 0,02 1 
8 0,03 0,07 1,3 
9 0,04 0,08 1 
10 0,05 0,07 0,4 
11 0,02 0,05 1,5 
12 0,03 0,08 1,7 
13 0,04 0,08 1 
14 0,03 0,07 1,3 

Rata rata 1,1 
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Tabel L.5. Data serapan air dengan fraksi khitosan 0,043 

 
No w0 (g) w (g) Air yang diserap (%) 
1 0,02 0,06 2 
2 0,01 0,06 5 
3 0,04 0,07 0,8 
4 0,02 0,04 1 
5 0,03 0,04 0,3 
6 0,02 0,04 1 
7 0,04 0,06 0,5 
8 0,03 0,06 1 
9 0,04 0,06 0,5 
10 0,04 0,06 0,5 
11 0,04 0,07 0,8 
12 0,03 0,05 0,7 
13 0,03 0,05 0,7 
14 0,05 0,07 0,4 

Rata rata 1,1 
 

 
Tabel L.6. Data serapan air dengan fraksi khitosan 0,052 

 
No w0 (g) w (g) Air yag diserap (%) 
1 0,02 0,03 0,5 
2 0,02 0,03 0,5 
3 0,03 0,04 0,3 
4 0,02 0,03 0,5 
5 0,02 0,03 0,5 
6 0,02 0,03 0,5 
7 0,01 0,03 2 
8 0,03 0,06 1 
9 0,04 0,08 1 
10 0,03 0,07 1,3 
11 0,03 0,06 1 
12 0,04 0,07 0,8 
13 0,03 0,06 1 
14 0,04 0,08 1 

Rata rata 0,9 
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Lampiran 2 
 
Data untuk besar densitas atau kerapatan 
 

Tabel L.7 Besar kerapatan film plastik 
 

Dengan ukuran panjang masng – masing sampel 20 mm dan lebar 10 mm. 

No 
Komposisi Khitosan Tinggi  Massa rho 

 (ml) (mm) (g)  (g/mm3) 
1 0,5 0,05 0,01 0,001 

0,07 0,02 0,0014 
0,06 0,01 0,0008 
0,04 0,01 0,0013 

rata rata 0,0011 
2 1 0,06 0,01 0,0008 

0,11 0,03 0,0014 
0,1 0,02 0,001 
0,07 0,01 0,0007 

rata rata 0,001 
3 1,5 0,11 0,03 0,0014 

0,1 0,01 0,001 
0,1 0,02 0,001 
0,07 0,01 0,001 

rata rata 0,001 
4 2 0,09 0,02 0,001 

0,09 0,01 0,001 
0,08 0,01 0,001 
0,13 0,02 0,001 

rata rata 0,001 
5 2,5 0,11 0,04 0,002 

0,11 0,03 0,001 
0,1 0,02 0,001 
0,1 0,02 0,001 

rata rata 0,001 
6 3 0,13 0,02 0,001 

0,1 0,05 0,003 
0,13 0,06 0,002 
0,11 0,03 0,001 
0,09 0,02 0,001 

         rata rata 0,002 
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Lampiran 3 

 

ASTM (American Standard Testing) untuk bahan plastik 

 

1. Melt Flow Rate (MFR) 

Adalah suatu ukuran kekentalan bahan plastik pada saat terkena panas di atas 

suhu lelehnya. Pada industri plastik, MFR berguna dalam menentukan jenis proses 

dan kondisi proses (umumnya terkait pengaturan suhu) yang dapat digunakan 

terhadap bahan tersebut. Pada prinsipnya semakin tinggi MFR maka bahan akan 

semakin encer sehingga suhu proses yang dibutuhkan semakin rendah. Cara 

pengukuran MFR yaitu dengan mengukur berat lelehan PP akibat terkena beban 

2,16 kg pada suhu 230°C dalam 10 menit. Sehingga dapat juga menggambarkan 

ukuran kekentalan polimer pada saat terkena panas. Standar: ASTM D1238 

(ASTM, 2010). 

 

2. Berat Jenis 

Merupakan ukuran kepadatan molekul dalam bahan, sehingga terkait berat dan 

volume plastik. Rapat jenis ini merupakan parameter penting pada bahan PE. 

Namun pada PP, kerapatan jenis merupakan karakteristik dasar yang relatif 

konstan. Dalam membandingkan beberapa jenis bahan, pada dasarnya semakin 

tinggi berat jenis suatu bahan maka berat benda semakin tinggi untuk ukuran 

volume yang sama. 

Cara pengukuran berat jenis adalah dengan mengukur perbandingan antara 

berat dan volume plastik. Standar: D1505 (ASTM, 1969). 

 

3. Tensile Strength at Yield 

Yaitu ukuran kekuatan mekanis suatu bahan untuk mempertahankan 

bentuknya (tidak mulur) apabila ditarik. Pada dasarnya semakin tinggi batas 

mulur tarik maka bahan plastik semakin kaku (tidak mudah mulur). Standar: 

ASTM D638-02a (pada 50 mm/min). Elongansi mulur saat ditarik Bersamaan 

dengan pengukuran Tensile Strength, data lain yang didapat dari pengujian tarik 
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yaitu regangan (mulur) maksimum yang dialami plastik dalam kondisi yang 

elastis (dapat kembali). Pada dasarnya semakin tinggi Tensile Yield Elongation 

maka bahan semakin ulet (ASTM, 2002). 

 

4. Flexural Modulus (1% secant) 

Adalah sifat mekanis yang menunjukan ukuran kekakuan dari suatu produk 

plastik. Pada produk jadi (aplikasi), contohnya seperti pada gelas thermoforming, 

Flexural Modulus dapat digantikan melalui pengukuran top load. Pada prinsipnya 

semakin tinggi Fleksural Modulus maka bahan semakin kaku. Cara pengukuran 

Flexural Modulus yaitu dengan menekan sampel hingga membengkok. Sehingga 

dengan mengukur ketahanan bahan terhadap pembengkokan, Flexural Modulus 

akan menjadi ukuran kekakuan bahan. Standar: ASTM D790-02 (ASTM, 2002). 

 

5. Notched Izod Impact Strength 

Adalah ukuran ketahanan benturan dari suatu produk plastik. Pada aplikasi, 

umumnya Impact Strength dapat diukur melalui pengujian drop test. Pada 

dasarnya semakin tinggi Impact Strength maka bahan semakin kuat (tidak 

mudah pecah). Cara pengukuran Notched Izod Impact Strength ini adalah 

mengukur ketahanan bahan terhadap benturan (tumbukan) pendulum. 

Standar: ASTM D256 (at 23°C) (ASTM, 2002) 

 

6. Angka Kekerasan Rockwell 

Pengujian kekerasan bahan sebenarnya merupakan pengukuran ketahanan 

plastik terhadap pembebanan (tekan) setempat atau pengoresan. Pada dasarnya 

semakin tinggi hardness maka bahan semakin keras atau dengan kata lain 

semakin kaku. 

Standar: ASTM D785-65 (ASTM, 1965). 

 

7. Heat Deflection Suhue (HDT) 

Merupakan suhu dimana bahan mulai mengalami perubahan bentuk, akibat 

pengaruh beban tekuk (0.455 MPa) dan suhu tinggi. Umumnya, HDT digunakan 
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sebagai batasan suhu aplikasi dari suatu produk plastik. Contohnya ketika hendak 

mengunakan suatu piring plastik untuk memanaskan makanan dalam microwave, 

tentu kita tidak ingin menggunakan piring yang akan melunak atau bahkan 

meleleh bila digunakan. Karena itu, perlu dipilih bahan polimer yang memiliki 

HDT yang sesuai dengan aplikasi. 

Pada dasarnya semakin tinggi HDT maka bahan akan semakin tahan 

terhadap suhu tinggi. 

Standar : ASTM D648 (ASTM, 2010). 

 

8. Vicat Softening Point (VSP) 

Yaitu suhu dimana bahan mulai mengalami pelunakan. Perbedaan HDT 

dengan VSP adalah metode pembebanannya. VSP ini penting diketahui terutama 

pada aplikasi-aplikasi yang menggunakan tahap pemotongan atau pengrusakan 

pada kondisi panas. Contohnya pada hot cutting botol atau cutting setelah proses 

forming pada thermoforming. Pada dasarnya semakin tinggi VSP maka semakin 

tahan suhu tinggi. 

Standar: ASTM D1525-07 (ASTM, 2002). 

 

9. Melting Suhue DSC, 2nd heat 

Suhu leleh adalah suhu dimana bahan mulai mengalami perubahan dari wujud 

padat menjadi lelehan. Pada dasarnya semakin tinggi Suhu Leleh maka suhu 

proses semakin tinggi. Pada aplikasi industri plastik, suhue leleh ini digunakan 

sebagai identitas bahan plastik. 

Standar: ASTM D3418-03 (at 10°C/min) (ASTM, 2010) 
 

10. Daya Serap Air 

Penyerapan air digunakan untuk menentukan jumlah air yang diserap dalam 

kondisi tertentu. Faktor yang mempengaruhi penyerapan air meliputi: jenis 

plastik, aditif yang digunakan, suhu dan lama paparan. Data menyoroti kinerja 

bahan dalam air atau lembab lingkungan. 
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Penyerapan air dinyatakan sebagai peningkatan berat persen.  

Persen Penyerapan Air = [(Basah berat badan - Berat kering) / Berat kering] x 100 

Standar ASTM D570 (ASTM, 2002) 

 

11. Transmitansi 

Cahaya yang mampu melewati suatu bahan, semakin tinggi nilai transmitansi 

maka bahan yang lebih transparan. Pengujian dilakukan baik dalam Hazemeter 

(Prosedur A) atau Spektrofotometer (Prosedur B). Dalam kedua kasus, cahaya 

melewati plastik yang diuji dalam perjalanan ke detektor foto. Ketika nilai-nilai 

Hazemeter dan spektrofotometer tidak setuju, nilai-nilai Hazemeter diutamakan. 

Standar ASTM D1003 (ASTM, 2002). 


