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ABSTRAK 

Puspita, A.D. 2013. Pembuatan dan Karakterisasi Struktur Mikro dan Sifat Termal 

Film Plastik Berbahan Dasar Pati Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus). Skripsi. 

Jurusan Fisika. Universitas Negeri Semarang. Dr. Sutikno, S.T., M.T. Dr. Putut 

Marwoto, M. S. 

Kata kunci: Plastik biodegradabel, sifat termal, thermogravimetric analyzer (TGA) 

Salah satu biji-bijian yang belum banyak termanfaatkan adalah biji nangka. 

Kandungan karbohidrat biji nangka 70,26% dari 100 gram sehingga dapat 

dikembangkan menjadi plastik biodegradabel sebagai pengemas makanan. Tujuan 

penelitian ini untuk memperoleh kadar gliserol yang optimal untuk membuat film 

plastik biodegradabel berdasarkan sifat fisis dan struktur mikronya, untuk 

memperoleh temperatur leleh dan titik dekomposisi sampel, dan mengetahui waktu 

degradasi sampel. Proses pembuatannya meliputi pencampuran bahan, pemanasan 

pada suhu 80º-85ºC, pencetakan, pengeringan pada suhu 45ºC selama 6 jam dan 

pendinginan pada suhu kamar ± 6 jam. Berdasarkan struktur mikro, kadar gliserol 

yang optimal digunakan dalam pembuatan sampel yaitu 0,4% dari volume total. Hasil 

TGA menunjukkan sampel film plastik dengan kandungan gliserol 0,4% dari volume 

total memiliki titik leleh sebesar 104ºC dan titik dekomposisi pada suhu 525ºC. 

Waktu untuk sampel A terdegradasi dalam tanah yaitu 6 hari setelah pemendaman. 

Sedangkan sampel B dan C terdegradasi 8 hari dan 10 hari setelah pemendaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Plastik merupakan salah satu bahan yang sering kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari karena plastik dimanfaatkan manusia sebagai pembungkus 

makanan, alas makan dan minum, peralatan rumah tangga, untuk keperluan 

sekolah, kantor, automotif dan berbagai sektor lainnya.  Kelebihan-kelebihan 

yang dimiliki oleh plastik 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). 

Plastik dapat diartikan sebagai bahan sintetis yang dapat diubah bentuknya serta 

dapat juga dipertahankan dan diperkeras dengan cara menambahkan material lain 

ke dalamnya dalam bentuk komposit (Firdaus dan Tjitro, 2002).  

Seiring dengan meningkatnya penggunaan plastik di masyarakat, sampah 

plastik menjadi masalah global di dunia karena setiap tahun sekitar 100 juta ton 

plastik diproduksi dunia untuk digunakan di berbagai sektor industri. Sesuai 

perkiraan industri plastik dan olefin Indonesia (INAPlas) disebutkan bahwa 

kebutuhan plastik masyarakat Indonesia pada tahun 2002 sekitar 1,9 juta ton 

kemudian meningkat menjadi 2,1 juta ton pada tahun 2003 (Huda dan Firdaus, 

1 
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2007). Jumlah sampah plastik yang sebesar itulah yang menimbulkan 

pencemaran lingkungan karena sampah plastik tersebut tidak dapat dihancurkan 

dalam tanah.  

Usaha untuk mengatasi masalah pencemaran yang diakibatkan oleh 

sampah plastik sudah banyak diterapkan oleh masyarakat seperti pembakaran, 

penimbunan dan daur ulang. Namun kalau kita menyadari, ketiga usaha tersebut 

masih memiliki dampak negatif pada kehidupan manusia. Secara tidak langsung 

ketika sampah dibakar, maka akan menghasilkan gas beracun seperti HCl, SO2, 

HCN, dan NH3. Hal ini akan mengganggu sirkulasi udara di lingkungan 

masyarakat. Di samping itu bahan plastik yang berasal dari poliolefin tidak dapat 

terdegradasi oleh tanah dan jika dibakar akan meleleh dan memadat kembali. 

Bahan plastik memiliki sifat perintang yang tinggi terhadap permeabilitas O2 dan 

CO2. Oleh karena itu kegiatan menimbun sampah plastik secara tidak langsung 

akan mengganggu sirkulasi udara yang ada di dalam tanah. Pada proses daur 

ulang kurang efektif karena harus memilah anatara sampah plastik yang dapat 

dan tidak dapat didaur ulang serta membutuhkan biaya besar. Jadi, diperlukan 

usaha lain untuk mengatasi sampah plastik yaitu dengan membuat plastik yang 

dapat terurai secara biologis atau disebut dengan plastik biodegradable ( Darni et 

al., 2008). 
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Plastik yang banyak digunakan saat ini merupakan polimer sintetik dari 

bahan baku minyak bumi. Kita mengetahui bahwa minyak bumi di dunia ini 

jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan hal tersebut, 

dibutuhkan adanya alternatif bahan plastik yang diperoleh dari bahan yang 

mudah didapat dan tersedia di alam dalam jumlah besar artinya dapat 

diperbaharui dan murah tetapi mampu menghasilkan produk dengan kekuatan 

yang sama atau bahkan lebih baik (Darni et al., 2009). 

Pati merupakan salah satu polisakarida yang dapat digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan film plastik. Pati sering digunakan dalam industri pangan 

sebagai biodegradable film untuk menggantikan polimer plastik dengan alasan 

yaitu ekonomis, dapat diperbaharui, dan memberikan karakteristik fisik yang 

baik (Bourtoom, 2007).  

Tidak dipungkiri bahwa plastik berbahan pati bersifat hidrofilik. Biasanya 

dilakukan pencampuran pati dengan bahan polimer sintetis lainnya. Namun yang 

dapat terdegradasi hanya pati sedangkan polimer sintetis yang digunakan tidak 

dapat terdegradasi sehingga masih menjadi masalah lingkungan. Selanjutnya cara 

lain adalah dilakukan pencampuran pati dengan selulosa, gelatin dan jenis 

biopolymer lainnya yang dapat memperbaiki kekurangan dari sifat plastik 

berbahan pati (Darni Y et al., 2008). 
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Negara yang paling aktif mengembangkan riset teknologi kemasan plastik 

biodegradabel dan memperkenalkan pemakaiannya menggantikan plastik sintetis 

adalah Jerman, Australia, India, Jepang, dan Amerika. Penggunaan dengan 

jumlah besar plastik biodegradabel ini akan mereduksi penggunaan minyak 

bumi, gas alam dan sumber mineral lain serta dapat berperan dalam menjaga 

lingkungan (Huda dan Firdaus, 2007). Sementara itu, penggunaan plastik 

biodegradabel di Indonesia masih sedikit jumlahnya. Padahal sudah jelas potensi 

bahan baku pembuatan plastik biodegradabel sangat besar di Indonesia. Hal ini 

bertujuan untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki bahan baku  biopolymer 

(Anas et al, 2012). 

Sumber pati di Indonesia sangat banyak di antaranya yang berasal dari 

biji-bijian. Salah satu biji-bijian yang berpotensi sebagai penghasil pati adalah 

biji nangka. Berdasarkan komposisi kimia, biji nangka memiliki kandungan 

karbohidrat sebesar 70,26% dari 100 gram bagian yang dapat dimakan (Airani, 

2007). Kandungan karbohidrat biji nangka lebih banyak dibandingkan dengan 

daging dan kulit buahnya sehingga memiliki prospek yang sangat baik untuk 

dikembangkan menjadi plastik biodegradabel sebagai pengemas makanan. 

Biji nangka biasanya direbus lalu dijadikan makanan di masyarakat. 

Namun, tidak semua orang menyukai makanan biji nangka yang sudah direbus 

tersebut. Sampai saat ini biji nangka merupakan limbah yang belum 
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dimanfaatkan secara sempurna. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan 

biji nangka sebagai bahan dasar pembuat film plastik biodegradabel karena 

memiliki kandungan karbohidrat yang dapat menjadi pati sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan film plastik biodegradabel. 

Terciptanya plastik biodegradabel diharapkan dapat menggantikan 

plastik sintetis yang sudah lebih dulu ada di masyarakat, namun tidak 

mengurangi kualitas plastik tersebut. Plastik biodegradabel diharapkan memiliki 

kualitas yang sama dengan plastik sintetis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

masalah lingkungan yang diakibatkan oleh limbah sampah plastik sintetis yang 

jumlahnya semakin tahun semakan meningkat (Faizin, 2012). Menciptakan 

plastik biodegradabel tentunya harus mengetahui sifat-sifatnya agar kualitasnya 

mendekati atau sama dengan plastik sintetis. Salah satu sifat yang perlu 

diketahui dari plastik biodegradabel adalah sifat termalnya. Dari sifat termal 

tersebut, kita dapat mengetahui sifat-sifat ketahanan plastik biodegradabel 

tersebut dari suhu panas dan suhu dingin yang mengenainya. Sifat termal ini 

menjadi sangat penting diketahui dalam kaitannya dengan pemrosesan bahan 

menjadi barang jadi atau hanya untuk kontrol kualitas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini dilakukan penelitian 

tentang karakterisasi sifat termal plastik biodegradabel berbahan dasar pati biji 

nangka (Artocarpus heterophyllus). Uji sifat termal tersebut untuk mengetahui 
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suhu dekomposisi, dan pelelehan serta dilakukan karakterisasi dengan 

menggunakan SEM (Scanning Electron Microscope) untuk mengetahui struktur 

mikro film plastik biodegradabel. Sedangkan uji biodegradabilitas dilakukan 

untuk mengetahui tingkat ketahanan film plastik yang dihasilkan kaitannya 

dengan pengaruh mikroba pengurai, kelembaban tanah dan suhu bahkan faktor 

kimia fisik yang lain (Firdaus dan Anwar, 2004). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus kajian 

penelitian ini adalah : 

1. Berapa kadar gliserol yang optimal untuk membuat film plastik biodegradabel 

dari pati biji nangka (Artocarpus heterophyllus)? 

2. Berapa temperatur leleh (melting point) dan titik dekomposisi pada film 

plastik yang dikarakterisasi menggunakan TGA? 

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan film plastik tersebut untuk terdegradasi 

dalam tanah di desa Sekaran Gunung Pati? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini untuk memberikan uraian dengan 

jelas dan terfokus terhadap masalah yang terpapar di atas. Bahan dasar pati yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah pati dari biji nangka (Artocarpus 
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heterophyllus) yang berasal dari daerah Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

Karakterisasi yang pertama dilakukan terhadap film plastik berbahan dasar pati biji 

nangka adalah sifat termal yang menggambarkan kelakuan dari bahan tersebut jika 

dikenakan perlakuan termal (dipanaskan/ didinginkan). Oleh karena itu pengetahuan 

tentang sifat termal suatu bahan menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan 

pemrosesan bahan menjadi barang jadi atau hanya untuk kontrol kualitas. 

Karakterisasi sifat termal pada umumnya terdiri dari transisi fase, dekomposisi, dan 

pelelehan. Alat untuk karakterisasi sifat termal menggunakan TGA 

(thermogravimetric analyzer) milik Laboratorium Sentral Universitas Negeri 

Malang. Karakterisasi yang kedua adalah struktur morfologi film plastik dengan 

menggunakan SEM (scanning electron microscope) milik Laboratorium Sentral 

Universitas Negeri Malang digunakan untuk mengetahui struktur mikro permukaan 

dan penampang melintang film plastik. Uji biodegradibilitas merupakan 

karakterisasi yang ketiga untuk mengetahui masa terdegradasinya sampel film 

plastik menggunakan tanah pada area pegunungan di desa Sekaran, Gunung Pati, 

Semarang. 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Memperoleh kadar gliserol yang optimal untuk membuat film plastik 

biodegradabel dari pati biji nangka berdasarkan sifat fisis dan struktur 

mikronya. 
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2. Memperoleh temperatur leleh (melting point) dan titik dekomposisi pada film 

plastik yang dikarakterisasi menggunakan TGA. 

3. Memperoleh data masa (waktu) yang dibutuhkan film plastik tersebut untuk 

dapat terdegradasi dalam tanah di desa Sekaran Gunung Pati. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Dapat diperoleh film plastik yang bisa terdegradasi dan terbuat dari bahan 

yang dapat diperbaharui yaitu pati dari biji nangka (Artocarpus 

heterophyllus). 

2. Dapat diketahui struktur mikro, sifat termal dan masa terdegradasi film plastik 

yang dibuat dari bahan yang dapat diperbaharui yaitu pati dari biji nangka. 

3. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia khususnya 

yang berperan penting dalam pembuatan film plastik misalnya senyawa-

senyawa dalam tanaman maupun hewan seperti pati dan khitosan serta dapat 

mengoptimalkan pemanfaatan biji-bijian yang mengandung karbohidrat dari 

segala buah-buahan. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi 3 bagian. Bagian pertama 

diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman 
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pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian yang kedua merupakan 

inti dari skripsi yang dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 terdiri dari latar belakang, 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. Bab 2 adalah tinjauan pustaka yang merupakan 

landasan teoritis dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka berisi penjelasan tentang 

plastik, plastik biodegradabel, pati, biji nangka, khitosan dan gliserol, serta 

karakterisasi sifat termal film plastik. Karakterisasi sifat termal film plastik yang 

dipaparkan meliputi transisi fase, dekomposisi, pelelehan, biodegradabilitas serta 

struktur mikro permukaan. Metode penelitian diuraikan pada Bab 3 yang 

meliputi tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, alur penelitian, 

teknik pembuatan sampel film plastik, serta karakterisasi film plastik yang telah 

dibuat. Pada Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang 

gambaran umum mengenai film plastik yang telah dihasilkan beserta karakter 

dan sifat-sifatnya. Simpulan dan saran terdapat pada Bab 5 yang menjadi penutup 

pada bagian kedua penulisan skripsi ini. Bagian ketiga merupakan bagian 

terakhir dari penulisan skripsi ini meliputi daftar pustaka yang merupakan daftar 

seluruh rujukan yang ada dalam penyusunan skripsi ini serta lampiran-lampiran 

penting yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Plastik 

2.1.1 Definisi Plastik 

Plastik merupakan suatu komoditi yang sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hampir semua peralatan atau produk yang digunakan terbuat dari plastik 

dan sering digunakan sebagai pengemas bahan baku. Namun pada kenyataannya, 

sampah plastik menjadi masalah lingkungan berskala global karena plastik 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalami proses daur ulang. Plastik 

memiliki beberapa keunggulan seperti ringan, fleksibel, kuat, tidak mudah pecah, 

transparan, tahan air serta ekonomis. Plastik merupakan bahan polimer sintetik yang 

memiliki rantai panjang yang membentuk unit molekul berulang dan mengikat satu 

sama lain (Darni et al., 2009; Nurminah, 2002; Zheng dan Yanful, 2005). Kelemahan 

dari plastik karena adanya zat monomer dan molekul kecil dari plastik yang dapat 

bermigrasi ke dalam bahan pangan yang dikemas (Julianti dan Nurminah, 2006). 

Baik plastik sintetis atau organik sama-sama dapat digunakan untuk bahan 

dasar dalam industri. Hal ini diketahui dengan adanya aplikasi dalam setiap aspek 

kehidupan dan industri bahwa plastik dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti 

film, serat, piring, tabung, botol, kotak, dll. Selain itu, plastik bersifat tahan banting 

10 
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dan tidak mudah pecah. Benda-benda plastik yang sudah banyak diproduksi adalah 

plastik yang tidak dapat hancur oleh mikroorganisme. Hal ini mengakibatkan 

pencemaran lingkungan oleh sampah plastik. Untuk mengatasi hal tersebut, dunia 

akademik dan industri telah bergabung untuk menghasilkan generasi baru bahan 

plastik yang bersifat biodegradabel (Siotto et al., 2011). 

Plastik adalah senyawa polimer dengan struktur kaku yang terbentuk dari 

polimerisasi monomer hidrokarbon yang membentuk rantai panjang. Plastik 

mempunyai titik didih dan titik leleh yang beragam, hal ini berdasarkan pada 

monomer pembentukannya. Monomer yang sering digunakan dalam pembuatan 

plastik adalah propena (C3H6), etena (C2H4), vinil khlorida (CH2), nylon, karbonat 

(CO3), dan styrene (C8H8). Plastik merupakan senyawa sintetis hidrokarbon rantai 

pendek yang berasal dari minyak bumi kemudian dibuat dengan reaksi monomer 

yang sama sehingga strukturnya menjadi kaku dan membentuk rantai panjang serta 

akan memadat kembali setelah mencapai suhu pembentukannya. Plastik yang 

memiliki tingkat kestabilan tinggi dan ikatan karbon rantai panjang merupakan jenis 

plastik yang tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme. Pemberian nama pada 

senyawa polimer plastik disesuaikan dengan nama monomernya dan diberi awalan 

poli-. Contohnya plastik yang terbentuk dari monomer-monomer vinil khlorida maka 

namanya adalah polivinil khlorida (Hamonangan, 2009). 
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2.1.2 Jenis-Jenis Plastik 

Plastik dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu plastik thermoplast dan plastik 

thermoset. Plastik thermoplast merupakan plastik yang dapat dicetak berulang kali 

karena faktor panas. Contohnya adalah polypropylene, polystyrene, acrylonitrile 

butadine styrene, polyvinyl chloride, polyacetal atau polyoxymethylene, 

polycarbonate, polyamida, polyethylene, dan sebagainya. Sedangkan plastik 

thermoset adalah plastik yang tidak dapat didaur ulang kembali karena susunan 

polimernya berbentuk jaringan tiga dimensi. Contohnya adalah PU (Poly Urethene), 

UF (Urea Formaldehyde), MF (Melamine Formaldehyde), polyester, epoksi, dan 

sebagainya (Mujiarto, 2005). Plastik thermoset bersifat lebih keras, lebih kuat, dan 

tidak mudah larut dalam cairan larut dari pada plastik thermoplast (Hamonangan, 

2009).  

Berbagai jenis film plastik untuk produksi bahan pangan atau non pangan 

antara lain edibel film dari pati jagung untuk kemasan permen dan sosis yang dapat 

dimakan; selulosa asetat butirat yang mempunyai sifat lebih kuat dari selulosa asetat 

dan selulosa propionate, dan sering menimbulkan bau yang tidak enak, sehingga 

penggunaannya sebagai bahan kemasan terbatas; selulosa nitrat; selulosa triasetat ; 

klorotrifloroetilen; etilen buten; fluorokarbon (teflon); fluorohalokarbon; silikon; 

polisulfon; polivinil alkohol merupakan salah satu contoh film yang larut air, 

biasanya digunakan untuk produk yang akan dilarutkan dalam air; polietilen oksida, 
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mirip dengan polivinil alkohol, digunakan untuk kemasan tepung yang akan 

dilarutkan dalam air tanpa membuka dulu kemasannya; ionomer yang dapat 

digunakan untuk kemasan vakum pada bahan pangan (Julianti dan Nurminah, 2006) 

Sampah plastik sintetis atau konvensional telah menjadi masalah lingkungan 

yang serius karena kurangnya fasilitas untuk daur ulang atau non-daur ulang, non-

biodegradabilitas atau pencampuran zat beracun. Sebagian besar plastik sintetis 

berbasis petroleum sehingga peningkatan penggunaan minyak bumi seiring dengan 

peningkatan hasil produksi plastik sintetis di lingkungan. Hal ini menyebabkan 

peningkatan limbah sampah plastik sintetis pada lingkungan. Usaha mengatasi 

sampah plastik yang banyak diterapkan oleh masyarakat antara lain pembakaran, 

penimbunan dan daur ulang. Ketiga usaha tersebut masih berdampak negatif pada 

kehidupan manusia, sehingga diperlukan usaha lain untuk mengurangi jumlah 

sampah plastik tersebut (Parvin et al., 2011; Liu et al., 2010). 

Pengembangan bahan plastik biodegradabel (bioplastik) merupakan salah 

satu alternatif untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat sampah 

plastik sintetik atau konvensional. Pengembangan bahan plastik biodegradabel 

(bioplastik) menggunakan bahan alam yang dapat diperbarharui (renewable 

resources) sangat diharapkan berkembang di Indonesia.  
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2.2 Plastik Biodegradabel 

Plastik biodegradabel adalah jenis plastik yang masih termasuk keluarga 

polimer tetapi memiliki struktur molekul yang dapat terdegradasi secara biologis 

sehingga rentan terhadap kinerja mikroorganisme (Kitamoto et al., 2011). Plastik 

biodegradabel atau biopolimer merupakan plastik yang terbuat dari senyawa-senyawa 

yang mudah ditemukan di alam (Faizin, 2012). Plastik biodegradabel dibuat untuk 

mengurangi masalah lingkungan yang sudah terkena pencemaran sampah plastik. 

Adanya plastik biodegradabel yang dapat didaur ulang secara biologis dapat 

membantu mengurangi jumlah limbah industri yang tidak dapat didaur ulang. 

Degradasi ini termasuk pengomposan aerobik dan anaerobik. Kondisi inilah yang 

dapat menciptakan permintaan untuk menciptakan dan mengembangkan standarisasi 

sesuai metode uji untuk menentukan biodegradasi dari bahan polimer (Gartiser et al., 

1998). Sanjaya dan Puspita (2010) menjelaskan bahwa plastik biodegradabel adalah 

plastik yang akan hancur di alam oleh mikroorganisme yang diaktifkan di lingkungan 

untuk memetabolisme struktur molekul film plastik tersebut. 

Plastik biodegradabel merupakan plastik yang ramah lingkungan yang dapat 

hancur di alam oleh mikroorganisme dalam tanah. Plastik biodegradabel cenderung 

bersifat mikroba dan terdegradasi tanpa merusak lingkungan. Plastik biodegradabel 

telah terbukti untuk meningkatkan kualitas tanah, proses tersebut dilakukan sebagai 



15 
 

 
 

pembusukan materi oleh mikroorganisme dalam tanah dan tanah menjadi lebih subur 

(Berkesch, 2005). 

Plastik biodegradabel tidak jauh berbeda dengan jenis plastik konvensional. 

Perbedaannya yaitu plastik biodegradabel akan terdegradasi oleh aktivitas 

mikroorganisme kemudian menghasilkan air dan gas karbondioksida setelah habis 

dipakai lalu dibuang ke lingkungan. Sedangkan plastik konvensional tidak dapat 

terdegradasi oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, plastik biodegradabel disebut 

plastik yang ramah lingkungan (Firdaus dan Anwar, 2004). Pada umumnya plastik 

konvensional terbuat dari bahan dasar gas alam, petroleum, atau batu bara sedangkan 

plastik biodegradabel terbuat dari material yang dapat diperbaharui seperti yang 

terdapat dalam tanaman antara lain selulosa, kasein, kolagen, protein atau lipid yang 

terdapat dalam hewan (Huda dan Firdaus, 2007). 

Plastik biodegradabel jika dibakar, hasilnya bukan senyawa yang beracun. 

Plastik tersebut sangat sesuai dengan siklus karbon alami, karena ketika dibuang ke 

lingkungan dan didegradasi oleh mikroorganisme diperoleh hasil CO2. Peristiwa 

biodegradasi dapat terjadi di semua lingkungan, baik pada kondisi aerob maupun 

anaerob, dan di dalam tubuh hewan (Handayani et al., 2009). 

Kegunaan plastik biodegradabel pada kehidupan sehari-hari antara lain:  

 Sebagai kemasan (wadah makanan dan pembungkus) 
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 Sebagai kantong plastik untuk pengomposan sampah makanan dan sebagai 

tas di supermarket 

 Produk Catering (sendok garpu, piring, cangkir sedotan) 

 Pertanian (film mulsa, pot tanaman, pembibitan film) 

 Produk-produk kesehatan dan 

 Implant pada Medis & Dental 

(Gautam, 2009). 

Menurut European Commission (2011) menyatakan bahwa daur ulang 

plastik dapat terjadi pada tingkat kimia dan tingkat produk. Plastik biodegradabel 

menggunakan polimer yang dihasilkan dari sumber terbarukan. Sejak plastik 

konvensional menggunakan minyak bumi, maka subtitusi plastik biodegradabel 

meningkat karena memiliki potensi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 

Ada tiga kategori utama dari plastik biodegradabel, yaitu: 

 Polimer alam dari sumber terbarukan, seperti selulosa, pati dan nabati protein. 

 Polimer disintesis dari monomer berasal dari sumber daya terbarukan. Misalnya, 

PLA (asam polylactic) adalah polimer asam laktat yang dihasilkan dari 

fermentasi pati, jagung atau gula. 

 Polimer yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Misalnya, PHA 

(polihidroksialkanoat) diproduksi oleh bakteri melalui fermentasi gula atau lipid. 
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Bahan plastik biodegradabel terbuat dari bahan yang dapat diperbaharui, 

mudah didapat dan murah serta mampu menghasilkan produk yang sama atau bahkan 

lebih baik dari plastik sintetik. Hal ini bertujuan untuk menggali berbagai potensi 

yang dimiliki bahan baku biopolimer sehingga dapat mengurangi masalah lingkungan 

akibat limbah sampah plastik sintetis yang jumlahnya semakin tahun semakin 

meningkat (Kitamoto et al., 2011). 

2.3 Sifat-Sifat Film Plastik 

2.3.1 Sifat Termal Film Plastik 

Karakterisasi sifat termal dapat diukur dengan menggunakan alat yang 

disebut Thermogravimetric Analyzer (TGA) yang telah dilakukan seperti Cyras et al 

(2008) dan Imam et al (2005) atau dapat menggunakan Differential Thermal Analysis 

(DTA) seperti yang dilakukan Yusmarlela (2009) dan Hasibuan (2009) dalam 

membuat film plastik layak makan. Analisis sifat termal merupakan sekumpulan 

teknik atau cara untuk mengukur sifat fisis suatu sampel atau hasil-hasil reaksi yang 

diukur sebagai fungsi temperatur. Peranan penting karakteristik termal dapat 

menunjukkan sifat suatu sampel yang berkaitan dengan struktur sampel. Proses 

termal tersebut meliputi proses perubahan fase, pelunakan, pelelehan, dekomposisi 

dan oksidasi. Hasil analisis termal berupa kurva yang disebut termogram. Termogram 

dapat menunjukkan perubahan entalpi endotermik dan eksotermik (Bernadeth, 2008). 

Menurut Waldi (2007) analisis sifat termal meliputi pengukuran suhu pelelehan 
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(melting point, Tm), suhu transisi kaca (glass transition temperature, Tg), dan 

perubahan entalpi sampel selama proses tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan Yusmarlela (2009) dalam membuat film 

dari pati ubi menyebutkan bahwa untuk film dari pati ubi tanpa gliserol 

memperlihatkan adanya temperatur leleh yang terjadi pada puncak dengan titik leleh 

sebesar 275ºC dan mengalami penurunan temperatur (endoterm). Film dari pati ubi 

tanpa gliserol terdekomposisi pada 310ºC dan terjadi kenaikan temperatur (eksoterm). 

Sedangkan termogram pati dengan pemlastis gliserol 10% menunjukkan titik leleh 

285 ºC. Puncak ini mengalami penurunan temperatur (endoterm) sehingga 

diidentifikasi sebagai temperatur leleh, dan terjadi kenaikan temperatur (eksoterm) 

serta bahan sudah mulai terbakar atau terdekomposisi pada 300ºC. Selanjutnya bahan 

menjadi abu pada temperatur 440 ºC. Pada penambahan serbuk dalam campuran pati 

dan pemlastis 10% memperlihatkan adanya puncak pada temperatur 290ºC puncak ini 

diidentifikasi sebagai suhu di mana bahan mulai terbakar. Bahan ini tidak meleleh 

akan tetapi langsung terbakar, hal ini disebabkan bahan mengandung serbuk sebagai 

penguat. Hasil analisis sifat termal dari film plastik yang telah dibuat dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 dan termogram DTA film plastik dengan spesimen campuran terdapat 

pada Gambar 2.1 (a), (b), dan (c). 
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Tabel 2.1 Hasil Analisis Sifat Termal Spesimen Campuran 

Spesimen Campuran Rasio Endoterm (ºC) Eksoterm (ºC) 

Pati 

Pati : Gliserol 

Pasti : Gliserol : Serbuk 

10 : 0 

10 : 1 

10 : 1 : 0,5 

275 

285 

- 

310 

300 

290 

(Sumber: Yusmarlela, 2009) 

suhu ºC 

   
Sinyal DTA 

Gambar 2.1 (a) DTA pati tanpa gliserol 

(Sumber: Yusmarlela, 2009) 
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suhuºC 

 

Sinyal DTA 

Gambar 2.1 (b) DTA pati+gliserol 

(Sumber: Yusmarlela, 2009) 
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suhuºC 

 

 
Sinyal DTA 

Gambar 2.1 (c) DTA pati+gliserol+serat 

(Sumber: Yusmarlela, 2009) 

 

Pembuatan film layak makan dari pati sagu menggunakan bahan pengisi 

serbuk batang sagu dan gliserol telah dilakukan oleh Hasibuan (2009). Adapun hasil 

analisis termalnya adalah untuk film dari pati sagu tanpa gliserol memperlihatkan 
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adanya puncak pada temperatur 275ºC dan diidentifikasikan sebagai titik leleh yang 

mengalami penurunan temperatur (endoterm) serta terdekomposisi pada suhu 350ºC 

seiring dengan terjadinya kenaikan temperatur (eksoterm). Sedangkan untuk 

termogram film pati dengan 1 gram gliserol memperlihatkan puncak pada suhu 250 

ºC. dan diidentifikasikan sebagai titik leleh yang mengalami penurunan temperatur 

(endoterm) serta terdekomposisi pada suhu 345ºC seiring dengan terjadinya kenaikan 

temperatur (eksoterm). Spesimen terbakar pada suhu 440 ºC. Hasil analisis sifat 

termal film plastik dengan spesimen campuran dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Hasil Analisis Sifat Termal Spesimen Campuran 

Spesimen Campuran Rasio Endoterm (ºC) Eksoterm (ºC) 

Pati 

Pati : Gliserol 

Pasti : Gliserol : Serbuk 

10 : 0 

10 : 1 

10 : 2 : 3 

275 

250 

230 

350 

345 

320 

(Sumber: Hasibuan, 2009) 

Pada pembuatan dan karakterisasi film campuran berbasis pati dan PVA 

(polyvinyl alcohol) yang mengandung iradiasi gamma gula, adapun hasil sifat termal 

setelah dikarakterisasi menggunakan DTA yaitu pada film murni PVA menunjukkan 

dua puncak endotermik pada 140ºC dan 222ºC dapat dilihat pada Gambar 2.2 (a). 

Titik tersebut merupakan titik leleh film murni PVA dan mengalami kehilangan 

kelembaban pada strukturnya. Untuk kurva film dengan 35% pati dan 65% PVA 
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menunjukkan dua puncak endotermik pada 138 ºC menunjukkan titik leleh dan 333 

ºC titik terdekomposisi. Kurva non-iradiasi film campuran pati,PVA, gula 

menunjukkan puncak endotermik luas pada suhu 120-330ºC karena rendahnya suhu 

leleh dari molekul pati, PVA, dan gula. Sebuah komponen campuran polimer 

homogen dengan crystallizable biasanya menunjukkan penurunan titik leleh dengan 

penambahan komponen amorf karena interaksi dari dua polimer mengurangi ukuran 

kristal. Kurva sinar gamma film campuran pati, PVA, gula menunjukkan puncak 

eksotermik pada 428ºC. Perubahan signifikan dari kurva DTA film campuran 

menggambarkan interaksi yang kuat antara molekul pati, PVA, dan gula (Parvin et 

al., 2011). 

 

Gambar 2.2 (a) Perbandingan DTA PVA murni, pati / PVA, film non-radiasi dan 

film gamma-iradiasi pati / PVA / gula campuran (F3)  

(Sumber: Parvin et al., 2011) 
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Pada Gambar 2.2 (b) menunjukkan TGA dari PVA murni, pati 35% PVA 

65%, film non-radiasi dan diiradiasi pati 25% PVA 65% campuran gula 10% 

(formulasi F3). Kurva PVA murni menunjukkan dekomposisi dua langkah. Langkah 

pertama dimulai sekitar 199ºC dan yang kedua dimulai sekitar 347ºC. Suhu akhir 

penguraian pada titik 450 ºC. Langkah pertama berkaitan dengan hilangnya ikatan air 

dari sampel. Langkah kedua disebabkan oleh dekomposisi termal molekul dan sampel 

yang terdiri dari molekul kecil karbon dan hidrokarbon. Film pati/ PVA menunjukkan 

dua tahap degradasi utama. Degradasi pertama hilangnya air pada sampel terjadi pada 

209,1 ºC. Degradasi kedua sekitar 314,5 ºC dan hal itu disebabkan oleh degradasi 

termal pati semi kristalin. Hampir 50% dari total film terdegradasi pada titik 369 ºC. 

Film campuran pati / PVA kehilangan massa 90,5 ºC pada titik 423,5 ºC. Kurva TGA 

film non-radiasi dan iradiasi pati/ PVA/ campuran gula (F3) menunjukkan degradasi 

termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan PVA murni dan film pati/ PVA. Gula 

sangat sensitif terhadap degradasi termal. Penggabungan gula menjadi film pati/ PVA 

mengintensifkan degradasi termal. Film pati/ PVA/ campuran gula (F3) 

menggambarkan dekomposisi dua langkah seperti pada Gambar 2.2 (b). Penurunan 

massa pertama kali pada titik 197 ºC disebabkan hilangnya ikatan air pada sampel. 

Penurunan massa kedua dimulai pada 296 ºC karena degradasi termal film pati/ PVA/ 

campuran gula (F3) dan degradasi 50% dari total film terjadi sekitar suhu 360 ºC. 
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Kehilangan massa 90% dari total film pati/ PVA/ campuran gula (F3) terjadi pada 

suhu 420 ºC (Parvin et al., 2011). 

 

Gambar 2.2 (b) Perbandingan TG PVA murni, pati / PVA, film non-radiasi dan 

film gamma-iradiasi pati / PVA / gula campuran (F3)  

(Sumber: Parvin et al., 2011) 

2.3.2 Struktur Mikro Film Plastik 

Struktur mikro permukaan film plastik dapat diketahui dengan melakukan 

pengujian menggunakan alat yang disebut Scanning Electron Microscope (SEM). 

SEM digunakan sebagai alat pendeteksi objek sampel pada skala mikro. Sebelum 

dianalisis dengan SEM, dilakukan preparasi sampel yang meliputi penghilangan 

pelarut, pemipihan sampel, dan coating (Siregar, 2009). 
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Hasil scanning electron microscopy (SEM) permukaan edible film kitosan 

dengan penambahan asam lemak dan esensial oil dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

                    
(a)                                                         (b)  

                    
 (c)                                                                (d) 

                     
(e)                                                                  (f) 

     

Gambar 2.3 Mikrostruktur edible film kitosan (a) Asetat + Palmitat 5%; (b) 

Laktat + Palmitat 5%; (c) Asetat + Palmitat 10%; (d) Laktat + 

Palmitat 10%; (e) Asetat + Laurat 10%; (f) Laktat + Laurat 10% 

dengan pembesaran x3.500 

(Sumber: Astuti, 2008) 
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Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dilihat pori-pori bekas asam lemak yang 

terlarut pada permukaan edible film kitosan. Semakin kecil diameter pori-pori edible 

film, mikrostruktur edible film yang terbentuk semakin bagus. Perbedaan asam lemak 

mempengaruhi diameter pori-pori edible film kitosan yang terbentuk. Berdasarkan 

Gambar 2.3 terlihat diameter pori-pori edible film kitosan dengan penambahan asam 

lemak palmitat lebih kecil dan jumlahnya banyak dibandingkan dengan penambahan 

asam laurat. Pada penambahan asam lemak laurat tidak terbentuk globula-globula 

lemak dan dikhawatirkan ada pemisahan fase. Semakin kecil ukuran diameter pori-

pori yang terbentuk pada permukaan edible film kitosan dapat menurunkan difusi uap 

air pada permukaan edible film tersebut (Astuti, 2008). 

Siregar (2009) telah melakukan penelitian tentang pencirian dan 

biodegradasi polipaduan (styrofoam- pati) dengan poliasamlaktat (PLA) sebagai 

bahan biokompatibel. Analisis struktur mikro permukaan dilakukan menggunakan 

scanning electron microscope (SEM) untuk mengetahui struktur permukaan film 

hasil polipaduan sebelum dan setelah biodegradasi. Film yang dianalisis dengan SEM 

adalah film dengan tingkat homogenitas yang paling tinggi, yaitu film styrofoam-pati 

dengan komposisi 80:20 dengan penambahan 20% PLA. Gambar film hasil 

polipaduan sebelum biodegradasi (Gambar 2.4 (a)) menunjukkan permukaan yang 

tidak berpori dan halus. Namun gambar tersebut menunjukkan adanya gelembung 

udara yang terperangkap dalam film. Adanya gelembung pada film terjadi akibat 
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kurangnya waktu yang digunakan saat penguapan. Permukaan yang halus 

mengindikasikan bahwa film sudah homogen. Secara umum, permukaan film 

sebelum biodegradasi menunjukkan permukaan yang rata tanpa adanya lubang sama 

sekali. 

 

Gambar 2.4 (a) Citra SEM sebelum biodegradasi dengan perbesaran 500x 

(Sumber: Siregar, 2009) 

 

Struktur mikro permukaan film setelah biodegradasi menunjukkan hasil 

biodegradasi oleh jamur A. niger pada film. Film yang telah terdegradasi tampak 

mengalami pelubangan pada permukaannya dapat dilihat pada Gambar 2.4 (b). Enzim 

amilase yang dihasilkan oleh jamur A. niger merusak ikatan α-1,4-glikosidik pada 

film sehingga meninggalkan lubang pada permukaan film tersebut. Gambar 2.2 (b) 

menunjukkan bercak bulat berwarna putih yang tersebar pada permukaan film plastik 

yang sudah terdegradasi.  Hasil analisis SEM juga menunjukkan bahwa komposisi 

senyawa yang terkandung di dalam film merupakan mineral mikro yang berasal dari 
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medium agar nutrient seperti mangan, kalium, dan zat besi. Bercak dan noda putih 

tersebut merupakan tempat tumbuhnya jamur yang hidup dengan mengkonsumsi 

nutrien yang disediakan. 

 

 

Gambar 2.4 (b) Citra SEM setelah biodegradasi dengan perbesaran 500x 

(Sumber: Siregar, 2009) 

Pembuatan plastik biodegradabel dari pati pisang dan gelatin dengan 

campuran pemlastik gliserol telah dilakukan oleh Darni, et al (2008). Pengaruh 

penambahan gelatin terhadap struktur permukaan film plastik biodegradabel yang 

telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 2.5 (a) dan (b). Dari gambar tersebut dapat 

diketahui bahwa struktur plastik biodegradabel yang menggunakan gelatin memiliki 

banyak rongga (pori) dibandingkan dengan struktur bioplastik yang tanpa gelatin. 

Rongga pada film plastik ini mudah terisi air sehingga menyebabkan film plastik 

pada formulasi ini paling banyak menyerap air dibandingkan dengan bioplastik 

dengan formulasi lainnya. Sedangkan struktur film plastik biodegradabel yang tidak 

menggunakan gelatin terlihat lebih rapat (dense), hal ini yang menyebabkan film 
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plastik biodegradabel dengan formulasi ini memiliki persen perpanjangan yang 

bagus. 

                 

(a)                                                                    (b) 

Gambar 2.5 (a) Penampang atas film plastik rasio tanpa gelatin, (b) Penampang atas 

film plastik pati gelatin dengan perbesaran 5000x 

(Sumber: Darni, et al. 2008) 

Huda dan Firdaus (2007) telah membuat film plastik biodegradable dari 

komposit pati singkong-ubi jalar. Hasil struktur mikro film plastik yang telah dibuat 

dapat dilihat pada Gambar 2.6 dengan ukuran 30μm. 

 
(a)                               (b)                                      (c) 

Gambar 2.6 Mikrostruktur film plastik biodegradable (a: singkong, b: ubi jalar, c: 

Komposit singkong-ubi jalar) 

(Sumber: Huda dan Firdaus, 2007) 
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Pada Gambar 2.6 (a) film plastik biodegradabel yang dihasilkan dari bahan 

baku pati singkong lebih jernih dibanding film yang berasal dari pati ubi jalar dan 

kompositnya. Hal ini disebabkan karena karakteristik pati singkong-ubi jalar yang 

tidak sama dalam kaitannya dengan interferensi senyawa lain (tanin) yang dimiliki 

masing-masing jenis pati yang memang tidak sama. Jenis tanin yang berbeda 

menyebabkan warna dan tekstur struktur mikro film plastik biodegradabel juga 

berbeda. 

Darni, et al (2009) telah melakukan penelitian tentang pembuatan film 

plastik biodegradabel dari pati tapioka dengan penambahan selulosa residu rumput 

laut. Adapun citra SEM struktur mikro permukaan film plastik biodegradabel yang 

telah dibuat ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

          
(a)                                                                  (b) 

Gambar 2.7 (a) Penampang atas film plastik pati-selulosa 8:2 dan konsentrasi 

plasticizer 25% dengan perbesaran 2500x, (b) Penampang atas film 

plastik polipropilen dengan perbesaran 4723x 

(Sumber: Darni, et al. 2009) 
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Dari Gambar 2.7 dapat dilihat bahwa serat selulosa yang ukurannya masih 

terlalu besar karena proses penghalusan tidak sempurna dapat menyebabkan struktur 

molekul bioplastik yang menggunakan pati-selulosa terlihat tidak rapat dan terjadi 

keretakan pada film plastik tersebut. Selulosa yang berukuran relatif besar mengawali 

terjadinya retakan di sekitar serat selulosa. Namun untuk area dengan selulosa yang 

halus terlihat struktur morfologi yang cukup rapat. Hasil SEM polipropilen 

ditunjukkan sebagai pembanding. Dapat dilihat pada Gambar 2.7 (b) bahwa 

morfologi dari propilen lebih rapat jika dibandingkan dengan morfologi bioplastik 

pati-selulosa. Keseragaman dalam film plastik ini sangat baik, sehingga tidak ada 

retakan yang terjadi. 

2.3.3 Biodegradabilitas Film Plastik 

Uji biodegradabilitas film plastik dilakukan untuk mengetahui berapa lama 

film plastik dapat terurai oleh mikroorganisme dan inilah yang menjadi alasan utama 

dibuatnya plastik biodegradabel. Data biodegradasi dapat digunakan untuk 

menunjukkan sifat bahan di lingkungan. Biodegradasi adalah proses alamiah yang 

dilakukan oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri berkombinasi dengan 

oksigen. Proses enzimatik mengarah pada degradasi alami secara komplek dan 

pembentukan molekul organik kecil. Beberapa diantaranya digunakan untuk produksi 

biomassa yang dikonversi dengan karbondioksida, air dan mineral. Salah satu metode 



33 
 

 
 

pengujian biodegradabel adalah soil burial (kontak langsung dengan media tanah) 

yang sering digunakan dalam pengujian biodegradabel suatu bahan (Martelli, 2009). 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih et al (2012) uji 

biodegradabel untuk film yang berasal dari kulit pisang adalah dengan mengubur film 

tersebut di dalam tanah. Pengujian biodegradabel dilakukan dengan menimbang 

sebelum dan sesudah penguburan sehingga dapat diketahui berat susut film tersebut. 

Penguburan di dalam tanah dilakukan selama 30 hari dan dilakukan penimbangan 

film setiap 10 hari sekali. Penurunan berat film plastik terbesar yaitu pada hari ke-30. 

Pada salah satu sampel film plastik tersebut menunjukkan kehilangan berat sebesar 

85% dari berat awal pada hari ke-30.  

Ningsih et al (2012) melakukan penelitian tentang pembuatan film plastik 

biodegradabel dari pati pisang kepok. Hasil analisis biodegradasinya menunjukkan 

lama penguburan yang optimum yaitu selama 40 hari dimana nilai persen massa 

sebesar 29,44 % dan degradabilitasnya 0,007 mg/hari. Kerusakan pada sampel setelah 

dilakukan penguburan menunjukkan bahwa penambahan pati dan pemlastis 

mengakibatkan komposit yang terbentuk disukai oleh mikroba sehingga banyak 

terbentuk celah dan pori pada permukaan sampel yang dikubur pada tanah. 

Banyaknya celah dan pori yang terbentuk bergantung pada banyak atau tidaknya 

mikroba menyerang komposit yang dikubur, semakin banyak pati yang disukai oleh 

mikroba maka semakin cepat sampel terdegradasi. Berbeda hasil dan bahan dengan 
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yang dilakukan Mona K Gouda (2012) menggunakan metode soil burial test untuk 

menguji biodegradabilitas poliester sintetik. Hasil yang didapat, sampel yang dikubur 

pada tanah lumut gambut kehilangan berat 52% pada bulan ke-6. Hal ini 

menunjukkan adanya bantuan dari mikroorganisme di dalam tanah.  

Selic et al (2007) dalam penelitiannya untuk uji biodegradabel pada film 

plastik menggunakan metode sequencing batch process digunakan sebuah reaktor 

yang mana terjadi proses pemisahan fase antara aerobik dan anaerobik. Jenis reaktor 

yang digunakan bersifat hemat-ruang. Pengolahan aerobik dan anaerobik mengambil 

tempat dalam satu wadah. Ketika proses pemisahan fase, oksigen yang terlarut 

dipasok ke lingkungan aerobik untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk 

bakteri, sementara itu untuk kondisi anaerobic energi yang diperlukan disediakan 

melalui rantai reaksi redoks kompleks. Untuk metode anaerobik digunakan ASTM 

D5210 (Gartiser, 1998).  

Plastik biodegradabel melalui metode pengomposan dapat diartikan sebagai 

plastik yang terdegradasi oleh proses biologis selama pengomposan untuk 

menghasilkan CO2, air, senyawa anorganik, dan biomassa pada tingkat yang sesuai 

dengan bahan kompos serta tidak meninggalkan residu yang beracun (Gautam, 2009). 

Uji biodegradabel terhadap film plastik dengan pengomposan dapat dilakukan dengan 

berdasarkan pada pengukuran karbondioksida atau konsumsi oksigen ketika polimer 

asli dikendalikan oleh kondisi lingkungan seperti tanah dan kompos. Biodegradasi 
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umumnya diukur sebagai tingkat mineralisasi, yaitu konversi menjadi CO2, sehingga 

dianggap sebagai cara terbaik untuk mengkonfirmasi total biodegradabilitas yaitu 

total konversi karbon organik menjadi karbon anorganik (Zhang, 2003). 

 

2.4 Pati Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus) 

Nangka merupakan tanaman buah yang pohon dan buahnya berukuran besar. 

Di Indonesia nangka memiliki beberapa nama daerah antara lain nongko/nangka 

(Jawa, Gorontalo), langge (Gorontalo), anane (Ambon), lumasa/malasa (Lampung), 

nanal atau krour (Irian Jaya), nangka (sunda). Beberapa nama asing yaitu: jacfruit, 

jack (Inggris), nangka (Malaysia), kapiak (Papua Nugini), liangka (Filipina), peignai 

(Myanmar), khnaor (Kamboja), mimiz, miiz hnang (laos), khanun (Thailand), mit 

(Vietnam) (Prihatman, 2000). 

Nangka adalah tanaman pohon yang bercabang banyak. Daunnya kaku dan  

lonjong, permukaan bagian atas daun lebih licin dan berwarna terang daripada bagian 

bawah daun. Buahnya berukuran besar, berbentuk bulat lonjong, permukaannya kasar 

dan berduri. Ketinggian pohon nangka mencapai 10-20 meter. Tanaman ini mulai 

berbuah setelah berumur tiga tahun. Panjang buah berkisar antara 30-90 cm, 

sedangkan bijinya berukuran lebih kurang 3,5 cm. Spesies tanaman nangka yakni 

Arthocarphus heterophilus, Genus Arthocarpus, Familia Moracea, Ordo Urtilcales, 

dan Subklas Dicotyledonae. Umumnya buah nangka dijadikan hidangan setelah 

makan (Kidingallo, 2010). 
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Negara Indonesia mengenal buah nangka dengan nama ilmiah Artocarpus 

Integra Merr atau Artocarpus Heterophyllus Lamk sudah banyak dimanfaatkan 

sebagai sayuran atau hidangan karena baunya yang khas. Namun, biji nangka kurang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga biji nangka tersebut menjadi limbah padat. 

Kandungan karbohidrat biji nangka 70,26% dari 100 gr bagian yang dapat dimakan. 

Oleh karena itu, biji nangka dapat diolah menjadi pati sehingga lebih bermanfaat 

dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi (Airani, 2007). Adapun kandungan 

karbohidrat pada biji nangka dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Pati merupakan suatu polisakarida (C6H10O5)n yang sukar larut dalam air 

dingin. Jika dilarutkan dengan air panas butir-butir pati akan diserap dan  membentuk 

pasta. Pati sebagai karbohidrat reaktif dengan gugus fungsional tinggi, dapat 

dimodifikasi baik secara kimia, fisika maupun enzimatik untuk kebutuhan tertentu. 

Pati terdiri dari dua jenis molekul polisakarida yang merupakan polimer glukosa 

dengan ikatan α-Gilosidik yaitu amilosa dan amilopektin yang dapat bergabung 

dengan ikatan hidrogen dan terdistribusi dalam granula pati. Bahan polimer yang 

didapatkan secara murni dari hasil pertanian dalam bentuk pati atau isolat. Komponen 

polimer hasil pertanian antara lain polipeptida (protein), polisakarida (karbohidrat) 

dan lipida. Ketiganya memiliki sifat termoplastik sehingga mempunyai potensi untuk 

dibentuk atau dicetak sebagai film plastik kemasan (Julianti dan Nurminah, 2006). 
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Pati dari biji nangka merupakan polisakarida yang tersusun dari glukosa yang 

saling berikatan melalui ikatan 1-4 α-glukosida. Ikatan 1-4 α-glukosida tersebut dapat 

diputus secara kimia melalui proses hidrolisis dengan bantuan asam sebagai 

katalisator. Glukosa merupakan unit terkecil dalam rantai pati sehingga pati biji 

nangka dapat dihidrolisis membentuk glukosa. Reaksi hidrolisis akan lambat jika 

tidak dikenai perlakuan apapun. Reaksi hidrolisis tersebut dipengaruhi oleh adanya 

kadar suspensi pati, katalisator, dan temperatur. Asam merupakan katalisator yang 

sering digunakan karena reaksinya dapat berjalan cepat. Kecepatan reaksi tersebut 

dipengaruhi oleh konsentrasi asamnya (Fairus et al., 2010) 

Tabel 2.3 Kandungan biji nangka per 100 gram dari bagian yang dapat dimakan 

Komposisi* % 

Uap Air 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Total zat mineral (g) 

Serat kasar (g) 

Nilai Kalor (K.cal) 

Dihitung 

Dianalisis 

14,07 

9,03 

1,10 

70,26 

3,01 

2,55 

 

327 

376 

*Dinyatakan berdasarkan berat kering 

(Airani,2007) 
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2.5 Kitosan 

Kitosan dibuat dari hasil proses deasetilasi dari senyawa khitin yang banyak 

terdapat pada kulit luar hewan golongan Crustaceae (Hargono dan Budiyati, 2007). 

Kitosan berbentuk serbuk hanya dapat dilarutkan dengan menggunakan asam asetat 

(Purwanti, 2010). Fungsi kitosan dalam pembuatan film plastik adalah menghasilkan 

lapisan film yang licin dan transparan. 

Menurut Permanasari et al (2010) polimer dengan kelimpahan terbasar kedua 

setelah selulosa adalah kitosan. Kitosan dapat diperoleh dari cangkang kepiting atau 

udang. Pemanfaatan kitosan dalam proses adsorpsi disebabkan karena adanya gugus 

amina dan hidroksil sehingga kitosan memiliki reaktifitas kimia tinggi dan 

menyebabkan sifat polielektrolit kation yang dapat berperan sebagai penukar ion (ion 

exchange) dan sebagai adsorben untuk mengadsorpsi logam berat ataupun limbah 

organik dalam air limbah. Adapun Mutu Standar Internasional kitosan dapat dilihat 

pada Tabel 2.4. 

Menurut Firdaus et al (2008) yang telah melakukan penelitian tentang 

pembuatan film kemasan dari pati tropis dan pla kitosan, hasil uji biodegaradasinya 

menunjukkan bahwa pada film kemasan tersebut terdapat kerusakan akibat oleh 

jamur dan bakteri pengurai. Berdasarkan hasil uji ketahanan film kemasan yang 

disintesis dari pati tropis khitosan tersebut, dapat ditarik sebuah informasi penting 

bahwa film kemasan yang dihasilkan tidak menimbulkan permasalahan sampah bagi 
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lingkungan (eco-friendly packaging). Tetapi hal itu menjadi titik kelemahan film 

kemasan yang dihasilkan karena ternyata khitosan yang ditambahkan tidak mampu 

melindungi pati tropis dari serangan mikroba pngurai sehingga tidak mampu bertahan 

dalam kondisi ekstrim. Jadi, film plastik tersebut pada aplikasinya sebagai kemasan 

menjadi terbatas dalam kondisi tertentu saja. 

Tabel 2.4. Karakteristik Kitosan Standar Internasional 

Parameter Karakteristik Kitosan 

Standar Internasional 

Bentuk partikel 

Kadar air (% w) 

Kadar Abu (% w) 

Kadar protein 

Derajat deasetilasi (DD) 

Bau 

Warna larutan 

Viscositas 

 

Butiran/ bubuk < 2 mm 

< 10% 

< 2% 

- 

Minimal 70% 

Tidak berbau 

Jernih 

200-799cps 

(Sedjati, 2007) 

Kitosan beserta turunannya sering di aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. 

Aplikasi kitosan dan turunannya dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Aplikasi kitosan dan turunannya 

Aplikasi Contoh 

 Pengolahan air 

 

 Pulp and paper 

 

 Medis 

 

 

 

 

 Pertanian 

 

 

 Kosmetik 

 

 

 Bioteknologi 

 

 

 Pangan 

 

 

 Membran 

 Sebagai pewarna, penyaring, 

penghilangan ion logam. 

 Penghilangan karbon pada kertas 

fotokopi, kertas fotografi. 

 Penyembuh luka, kulit buatan, 

membrane, penghambatan plak gigi, 

cairan lensa kontak, mengontrol 

penyebaran obat, control kolesterol 

darah, inhibisi tumor. 

 Fertilizer, kontrol penyebaran 

agrokimia, pelapisan pada benih dan 

daun. 

 Pelembab, bedak, sabun mandi, cat 

kuku, pasta gigi, krim muka, tangan dan 

badan, memperbanyak busa. 

 Pemisahan protein, imobilisasi sel, 

imobilisasi enzim, perbaikan sel, 

kromatografi, elektroda glukosa. 

 Makanan tambahan untuk hewan, 

penstabil warna, penghilangan warna, 

untuk padatan, asam, pengawet. 

 Pemisahan Larutan, osmosis balik, 

kontrol permeabilitas. 

(Hotmatua S., 2004) 

2.6 Pemlastis Gliserol 

Gliserol merupakan salah satu alkil trihidrat (propa 1,2,3-triol) yang penting. 

Di samping itu, gliserol juga salah satu senyawa poliol yang banyak diguanakan 

sebagai plastisizer maupun pemantap karena tanpa penggunaan gliserol, film plastik 

yang dihasilkan keras dan kaku. Gliserol bersifat manis, tidak berwarna, dan 
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merupakan senyawa yang netral. Gliserol tidak dapat larut dalam minyak tetapi larut 

sempurna dalam air dan alkohol. Berbentuk kental dengan titik lebur 20ºC dan titi 

didih tinggi yaitu 290ºC. Padahal ada banyak zat yang lebih mudah larut dalam 

gliserol dibandingkan dalam air dan alcohol sehingga gliserol adalah pelarut yang 

baik. Untuk memperoleh gliserol dapat langsung dari transformasi minyak nabati dan 

olahan industri oleokimia atau dapat diperoleh juga dari hasil industri petrokimia. 

Perbedaannya adalah gliserol yang berasal langsung dari minyak bumi dan industri 

oleokimia dapat terdegradasi oleh alam (ramah lingkungan), dapat diperbaharui dan 

sumber mudah diperoleh (Yusmarlela, 2009).  

Pemlastis (plasticizer) adalah bahan tambahan yang ditambahkan pada 

polimer alami sebagai bahan pemlastis, karena campuran polimer alami murni akan 

menghasilkan sifat yang getas dan rapuh sehingga akan menambah fleksibilitas dan 

menghindarkan polimer dari retakan (Pradipta dan Mawarani, 2012). 

Pembuatan turunan gliserol paling banyak menggunakan proses esterifikasi 

gliserol. Pembuatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi yang lebih 

tinggi, serta turunan gliserol ini akan banyak diaplikasikan pada berbagai produk 

yang sangat beragam. Penggunaan produk antara lain di bidang kosmetik, makanan, 

kertas tisu, tinta, additive bahan bakar, plastik serta masih banyak lagi. Penelitian 

lebih lanjut perlu dilakukan untuk mendapat turunan gliserol yang lain. Serta 
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pembaharuan dengan proses yang lebih mudah dan hemat biaya pengolahan 

mengingat begitu banyaknya kegunaan turunan dari gliserol (Prasetyo et al., 2012). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Pembuatan sampel film plastik dari pati biji nangka dilakukan di 

Laboratorium Bahan Komposit, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Karakterisasi sampel film plastik 

dilakukan di Laboratorium Central FMIPA Universitas Negeri Malang, Jalan 

Gombong O.6 Malang. Penelitian tentang pembuatan dan karakterisasi sampel film 

plastik dari pati biji nangka dilakukan pada bulan Desember 2012 sampai Mei 2013. 

3.2  Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sampel film plastik antara 

lain pati biji nangka, khitosan, asam asetat, gliserol, dan aquades seperti pada Gambar 

3.1 (b). Biji nangka untuk pembuatan pati diperoleh dari daerah Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati dapat dilihat pada Gambar 3.1 (a). Untuk serbuk khitosan diperoleh 

dari Laboratorium Pusat Penelitian Universitas Sumatera Utara yang memiliki nilai 

derajat deasetilasi 87.4% serta kelarutan 1% volume khitosan pada asam asetat 

sebesar 99.4% sedangkan asam asetat, gliserol dan aquades diperoleh di toko kimia. 

Alat-alat yang digunakan ketika dalam pembuatan pati biji nangka antara lain pisau, 

blender, toples, mesh T61, sendok, dan baki. Peralatan yang digunakan ketika 
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pembuatan sampel film plastik di Laboratorium Bahan Komposit Universitas Negeri 

Semarang meliputi loyang cetakan, oven, gelas ukur, gelas kimia, pengaduk, 

termometer, pipet, dan magnetic stirrer seperti pada Gambar 3.2 (a) dan (b). Alat 

yang digunakan ketika karakterisasi antara lain yaitu thermogravimetric analyzer 

(TGA) dan scanning electron microscope (SEM).  

               

(a)                                                                  (b) 

Gambar 3.1 (a) Biji nangka dan (b) Bahan-bahan pembuatan film plastik 

         

(a)                                                                  (b) 

Gambar 3.2 (a) Alat untuk pembuatan film plastik, (b) Alat untuk pembuatan pati 
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3.3  Variabel Penelelitian 

Penelitian eksperimen dalam pembuatan film plastik dari pati biji nangka 

melibatkan beberapa variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel 

kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Oleh sebab itu, variabel bebas dapat 

diubah-ubah oleh peneliti sesuai kebutuhan yang diharapkan terhadap sampel. 

Variabel terikat dapat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas, sedangkan variabel yang dikendalikan atau 

dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti disebut variabel kontrol. Jadi, nilai 

atau besarnya variabel kontrol tetap atau tidak berubah. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komposisi gliserol yang divariasi 

sebesar 0,2%, 0,4%, dan 0,6% dari volume total. Untuk variabel terikatnya adalah 

sifat termal film plastik dari pati biji nangka sebagai food packaging, struktur mikro 

film plastik dan sifat biodegradabilitasnya, sedangkan variabel kontrol yang dibuat 

tetap dalam penelitian ini antara lain komposisi pati, konsentrasi larutan khitosan, 

suhu ketika pemanasan dan pengeringan larutan film plastik. 
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3.4  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Serangkaian kegiatan pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.3 

(a). Prosedur pelaksaan penelitian yang pertama adalah menyiapkan semua alat dan 

bahan yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahan larutan yang harus dipersiapkan 

yaitu larutan pati biji nangka, gliserol dan larutan khitosan. Sebelum membuat larutan 

pati biji nangka, maka harus membuat pati biji nangka terlebih dahulu. Proses yang 

kedua yaitu pencampuran semua bahan kemudian pemanasan menggunakan magnetic 

stirrer pada suhu 80ºC-85ºC dengan kecepatan putar 400 rpm. Proses selanjutnya 

yaitu pencetakan ke loyang dan pengeringan menggunakan oven dengan suhu 45ºC, 

kemudian pendinginan pada suhu kamar selama 6 jam. Langkah terakhir yaitu 

karakterisasi sampel film plastik kemudian analisis hasil dan pembahasan serta 

diakhiri dengan penulisan laporan skripsi. 

3.4.1 Pembuatan Pati Biji Nangka 

Penelitian tentang pembuatan film plastik ini diawali dengan pembuatan pati 

dari biji nangka. Tahapan dalam membuat pati biji nangka yaitu pencucian, 

pengupasan, perendaman oleh air kapur, penirisan, penghalusan, pengeringan, dan 

penyaringan/ pemfilteran. Langkah langkah untuk membuat pati dari biji nangka 

secara sederhana disajikan dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Gambar 3.3 (b). 

Langkah pertama yaitu biji nangka dicuci dengan air bersih dan dikupas 

kulitnya kemudian direndam air kapur selama 1 jam. Hal ini bertujuan agar getah 
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yang menempel pada biji nangka dapat lepas dengan sendirinya. Setelah 1 jam, biji 

nangka ditiriskan sebentar kemudian dihaluskan menggunakan blender untuk 

mendapatkan pati yang halus. Pati yang halus dan masih lembab tersebut kemudian 

dikeringkan 1-2 hari di bawah sinar matahari. Setelah pati biji nangka tersebut 

menjadi halus dan kering kemudian dimesh atau disaring dengan menggunakan mesh 

T.61. Sisa pati yang tidak dapat lolos saat dimesh, lalu diblender lagi sampai halus 

dan dimesh lagi sampai habis. Langkah ini dilakukan berulang kali hingga tidak 

tersisa pati yang kasar karena tidak dapat lolos oleh mesh. Adapun langkah-langkah 

dalam pembuatan film plastik dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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(a) 

Gambar 3.3 (a) Diagram Alur Penelitian 

Pembuatan Laporan 

Karakterisasi Sifat 

Termal, Sifat Mikro, 

dan Uji 

Biodegradabilitas 

Analisis Hasil dan 

Pembahasan 

Selesai 

Pendinginan pada 

Suhu Kamar selama 6 

jam 

Pencampuran Bahan 

dan Pemanasan pada 

suhu 80  - 85  

Pencetakan dan 

Pengeringan (oven) 

pada suhu 45  selama 

6 jam 

Pembuatan Larutan 

Khitosan 
Gliserol 

Pembuatan Larutan 

Pati 

Pembuatan Pati BIji 

Nangka 

Mulai 

Persiapan Alat dan 

Bahan 
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(b) 

Gambar 3.3 (b) Diagram Alur Pembuatan Pati Biji Nangka 

 

 

 

 

Pencucian dengan 

Air Bersih Pengupasan 
Perendaman dengan Air 

Kapur selama 1 Jam 

Penirisan 
Proses Penghalusan 

dengan Blender 

Proses Pengeringan 1-2 hari 

(di bawah sinar matahari) 
Penyaringan 

Biji Nangka 

 

Pati Biji Nangka 

kasar & lembab 

 

Pati Biji Nangka 

kasar dan kering 

 

 Pati Biji Nangka 

halus & kering 
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               (a) 

 
            (c) 

 
          (e) 

 
              (b) 

 
              (d) 

                                                                  
 (f)

Gambar 3.4 (a) Pengupasan, (b) Penghalusan, (c) Pati masih kasar dan lembab, (d) 

Pati masih kasar tetapi kering, (e) Penyaringan, (f) Pati sudah halus dan 

kering
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3.4.2 Pembuatan Sampel Film Plastik 

Pembuatan sampel film plastik dari pati biji nangka ini diawali dengan 

menyediakan sediaan larutan pati, larutan khitosan dan gliserol. Untuk setiap 

formula, pembuatan larutan pati dilakukan dengan cara mencampurkan 5ml pati biji 

nangka dan 50ml aquades kemudian diaduk sampai membentuk suspensi pati 

sebanyak 50ml. Untuk sediaan larutan khitosan dapat dibuat dengan cara 

mencampurkan 5ml serbuk khitosan dalam 500ml asam asetat 0,1% kemudian diaduk 

sampai larut sempurna sehingga terbentuk larutan khitosan 0,5%  sebanyak 500ml. 

Hasil pembuatan sediaan larutan pati, gliserol, kitosan dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

        

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

Gambar 3.5 (a) 5ml pati biji nangka dan 50ml aquades, (b) Hasil pencampuran pati 

dan aquades, (c) Gliserol, (d) Pencampuran serbuk khitosan dan asam 

asetat 1% 
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Pencampuran bahan untuk setiap formula terdiri dari 50ml suspensi pati, 

0,5ml larutan khitosan (0,1% dari volume total larutan pati) dan komposisi gliserol. 

Fraksi volume dapat dihitung dengan cara % volume gliserol = 
               

            
x100% 

Variasi komposisi gliserol untuk setiap formula dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Persentase volume gliserol dari volume total 

Kode 

Sampel 

Campuran Larutan Film Plastik 

Volume 

Total 

Fraksi Volume 

Gliserol dari 

Volume Total 

% Volume 

Gliserol dari 

Volume 

Total 

Gliserol 

(ml) 

Khitosan 

(ml) 

Larutan 

Pati (ml) 

A 0.1 0.5 50 50.6 0.002 0.2 

B 0.2 0.5 50 50.7 0.004 0.4 

C 0.3 0.5 50 50.8 0.006 0.6 

 

Setiap formula yang terdiri dari tiga larutan tersebut kemudian dipanaskan 

dengan menggunakan magnetic stirrer sampai suhu mencapai 80º-85ºC dengan 

kecepatan putar 400 rpm atau sampai larutan pati mengalami gelatinasi dan menjadi 

homogen. Proses pemanasan dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Proses pemanasan 

Proses pencetakan dalam pembuatan film plastik dari pati biji nangka 

membutuhkan loyang berukuran 12,5x18,5x2 cm
3
 Gambar 3.7 (a) dan dalam proses 

pengeringannya menggunakan oven dengan merk Kirin seperti pada Gambar 3.7 (a) 

dan (b). Cara pencetakannya dengan menuangkan 50ml larutan yang sudah 

tergelatinasi pada loyang kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 45ºC selama 

6 jam dan selanjutnya dikeringkan pada suhu kamar selama 6 jam. 

    

(a)                                                         (b) 

Gambar 3.7 (a) Loyang cetakan sampel film plastik, (b) Pengeringan dengan oven 
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3.5  Pengujian dan Karakterisasi Sampel Film Plastik 

Untuk mengkaji sifat-sifat dari sampel film plastik yang telah dibuat, maka 

perlu dilakukan pengujian dan karakterisasi. Karakterisasi sampel dilakukan dengan 

tujuan mengetahui kualitas film plastik dari pati biji nangka yang telah dibuat 

tersebut. Adapun sifat-sifat yang dipelajari dalam penelitian ini antara lain sifat 

termal, struktur mikro permukaan, dan biodegradabilitas film plastik. 

3.5.1 Uji Termal Film Plastik 

Uji termal film plastik dilakukan dengan menggunakan TGA dengan tujuan 

untuk mengetahui sifat termal film plastik yang meliputi transisi fase dan 

dekomposisi. Alat yang digunakan pada uji termal film plastik adalah 

thermogravimetric analysis (TGA) dengan merk STA PT 1600 dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. Alat TGA yang digunakan memiliki spesifikasi dengan kisaran suhu dari 

-150ºC-1750ºC, laju pemanasan 0,1ºC-100ºC/menit, serta berat sampel maksimal 

25g.  
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Gambar 3.8 Thermogravimetric Analyzer (TGA) 

Analisis termal merupakan suatu perlakuan ketika suatu bahan diuji dengan 

variasi suhu. TGA bekerja sesuai dengan perubahan suhu yakni dengan cara 

membandingkan suhu antara material referensi dan material sampel. Material 

referensi (bahan inert) yang biasa digunakan yaitu alumina (Al2O3) karena termogram 

alumina menunjukkan konstan sampai suhu sekitar 1000ºC, berarti alumina tidak 

mengalami perubahan sampai suhu tersebut. Suhu sampel dan referen akan sama 

apabila tidak terjadi perubahan. Namun pada saat terjadinya beberapa peristiwa 

termal seperti pelelehan, dekomposisi atau perubahan struktur kristal pada sampel, 

suhu dari sampel dapat berada di bawah (apabila perubahannya bersifat endotermik) 

ataupun diatas (apabila perubahan bersifat eksotermik) suhu referen. Suhu antara 

sampel dan referen dipantau menggunakan termokopel yang nantinya akan dicatat 

sehingga akan menghasilkan hubungan grafik antara perubahan suhu antara sampel 
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dan referen dengan suhu sampel. Grafik yang dihasilkan akan bervariasi, tergantung 

sampel yang digunakan. 

Spesifikasi karakterisasi menggunakan TGA diawali dengan penimbangan 

sampel film plastik. Setelah alat dalam keadaan setimbang, suhu dinaikkan dari 30ºC-

520ºC. Laju pemanasan yang digunakan sebesar 10ºC/menit dalam atmosfer nitrogen. 

Hasil analisis dicatat berupa termogram. 

3.5.2 Uji Morfologi Permukaan Film Plastik 

Uji morfologi permukaan film plastik dilakukan untuk mengetahui sifat 

struktur mikro film plastik yang telah dibuat. Dalam hal ini dilihat permukaan dan 

homogenitas film plastik yang terdiri dari pencampuran pati biji nangka, gliserol dan 

khitosan. Adapun alat yang digunakan untuk uji morfologi permukaan film plastik 

yakni Scanning Electron Microscope (SEM) dengan merk FEI tipe Inspect-S50 

seperti pada Gambar 3.9 (b). Hal yang diamati dalam uji menggunakan SEM adalah 

fracture surface, ukuran dan bentuk butiran serta sebarannya pada permukaan sampel 

film plastik tersebut. Sebelum diuji menggunakan SEM, sampel terlebih dahulu 

dipotong kecil dengan ukuran 1cmx1cm. Sampel yang sudah dipotong tersebut 

kemudian permukaannya dilapisi emas (Au) disebut juga proses coating dengan 

menggunakan alat sputter coater merk EMITECH tipe SC-7620 seperti pada Gambar 

3.9 (a). Pengujian sampel dilakukan dengan menggunakan SEM pada kondisi 

perbesaran 1000x serta operasi tegangan 15kV dan 20kV. 
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(a)                                                              (b) 

Gambar 3.9 (a) Sputter Coater, (b) Scanning Electron Microscope (SEM) 

3.5.3 Uji Biodegradabilitas Film Plastik 

Biodegradasi adalah proses alamiah yang dilakukan oleh mikroorganisme 

seperti jamur dan bakteri yang berkombinasi dengan oksigen. Uji biodegradabilitas 

film plastik dilakukan untuk mengetahui berapa lama film plastik dapat terurai oleh 

mikroorganisme dan inilah yang menjadi alasan utama dibuatnya plastik 

biodegradabel dari pati biji nangka. Metode yang digunakan adalah soil burial test 

(penguburan atau pemendaman dalam tanah) selama 10 hari. Tanah yang akan 

digunakan untuk uji biodegradabilitas berasal dari tanah perkebunan yang diperoleh 

dari Kebun Biologi Unnes. Tanah diletakkan di dalam kotak berukuran 20x27 cm
2
 

dengan ketinggian kotak 10 cm. Sampel film plastik berukuran 2x12 cm
2
 dengan 

variasi gliserol 0,2%, 0,4%, dan 0,6% dari volume total ditanam di dalam kotak 



58 

 
 

nomor 1 selama 2 hari. Sedangkan film plastik yang ada di dalam kotak nomor 2 dan 

3 ditanam selama 4 dan 6 hari. Untuk sampel film plastik yang ada di kotak nomor 4 

dan 6 ditanam selama 8 dan 10 hari. Film plastik yang sudah ditanam di dalam tanah, 

setiap 2 hari sekali diamati perubahan strukturnya serta difoto menggunakan kamera 

digital. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Film plastik berbahan dasar dari pati biji nangka (Artocarpus heterophyllus) 

telah berhasil dibuat dan dikarakterisasi. Bahan pembuat film plastik biodegradabel 

tersebut terdiri dari pati biji nangka, kitosan sebagai zat aditif dan gliserol sebagai 

pemlastisnya. Kitosan yang digunakan berbentuk serbuk halus, sehingga harus 

dilarutkan terlebih dahulu dengan asam asetat 1% sebelum digunakan untuk 

campuran dalam pembuatan film plastik biodegradabel. Peran kitosan dalam 

pembentukan film plastik biodegradabel adalah sebagai zat aditif yang memberikan 

kesan transparansi dan licin pada permukaan film plastik tersebut. Sifat transparansi 

film plastik dari pati biji nangka yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Gliserol sebagai bahan tambahan yang dicampurkan pada saat pembuatan film plastik 

karena tanpa gliserol film plastik yang dihasilkan bersifat getas dan rapuh. Fungsi 

gliserol pada penelitian ini untuk menambah tingkat keelastisitasan film plastik yang 

telah dibuat. Metode yang digunakan dalam pembuatan film plastik adalah metode 

pencetakan larutan dengan menggunakan loyang berukuran 12,5x18,5x2cm3. Hasil 

fabrikasi film plastik yang dihasilkan sudah transparan dan berwarna bening 

kecoklatan. 
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(a)                                       (b)                                          (c) 

Gambar 4.1 Hasil film plastik berbahan dasar pati biji nangka dengan variasi gliserol 

(a) 0,2%, (b) 0,4%, dan (c) 0,6% dari volume total 

4.1 Sifat Termal Film Plastik 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat termal komponen film 

plastik dari pati biji nangka yang telah dibuat. Hasil karakterisasi sifat termal film 

plastik dengan menggunakan thermogravimetric analysis (TGA) dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. Pemanasan sampel dilakukan mulai dari suhu 30ºC sampai dengan 520 

ºC dengan laju pemanasan 10 ºC/ menit dalam atmosfer gas argon. 
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Grafik TGA-DTA Film Plastik dari Pati Biji Nangka dengan Konsentrasi 

Gliserol 0,4 % dari Volume Total 

 

 

Gambar 4.2 Hasil termogram TGA untuk sampel film plastik dari pati biji nangka 

dengan konsentrasi gliserol 0,4% dari volume total 

Pada Gambar 4.2 menunjukkan termogram DTA-TGA sampel film plastik 

biodegradabel dari pati biji nangka dengan kandungan gliserol sebesar 0,4% dari 

volume total. Kehilangan massa terhadap panas yang diberikan dapat ditentukan 

menggunakan instrumen DTA-TGA dengan menganalisis penurunan massa sampel 

film plastik akibat panas yang diterima oleh sampel tersebut. Panas yang diberikan 
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pada sampel film plastik akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya 

waktu, sehingga semakin bertambahnya waktu maka massa sampel tersebut menurun. 

Secara umum terdapat tiga kurva pada termogram yang dihasilkan dari 

analisis termal menggunakan DTA-TGA yaitu kurva kenaikan suhu, DTA, dan TGA. 

Pada DTA panas yang diserap atau dilepaskan dari suatu sampel diamati dengan cara 

mengukur perbedaan temperatur antara sampel dengan pembanding. Pembanding 

yang digunakan adalah Al(OH)3. Perubahan panas yang dicatat adalah akibat adanya 

reaksi dalam sampel baik secara endotermis maupun eksotermis. Apabila terjadi 

reaksi endotermis maka temperatur sampel lebih rendah dari temperatur pembanding 

dan apabila terjadi reaksi eksotermis maka temperatur sampel lebih tinggi dari 

temperatur pembanding (Asy’ari, 2013).  

Pada TGA pengamatan dilakukan terhadap perubahan massa sampel film 

plastik akibat panas yang diberikan pada sampel tersebut. Penurunan massa sampel 

film plastik selama 12 menit yaitu sebesar 0,8 mg pada suhu 104ºC dan 

diidentifikasikan sebagai melting point (suhu pelelehan). Pada suhu antara 104ºC-

525ºC terjadi grafik dengan penurunan yang tajam. Pada antara suhu tersebut sampel 

film plastik diduga mengalami penguapan gas-gas folatil dilanjutkan dengan proses 

hilangnya ikatan air pada menit ke-12 sampai dengan menit ke-52 (selama 40 menit) 

serta penurunan massa sampel film plastik sebesar 27,30 mg.  Kurva TGA dapat 
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digunakan untuk memperkirakan massa sampel film plastik yang hilang akibat panas 

yang diberikan pada sampel tersebut. 

Berdasarkan Gambar 4.2 diperoleh kecenderungan bahwa dengan 

meningkatnya temperatur, sampel film plastik biodegradabel dari pati biji nangka 

hasil sintesis mengalami kehilangan massa semakin tinggi. Namun, pada suhu 525ºC 

dan menit ke-52 ke atas grafik sudah mulai memperlihatkan garis yang identik 

berpola horisontal, maka suhu tersebut diidentifikasikan sebagai suhu degradasi 

sampel film plastik. Selama 58 menit sampel film plastik membutuhkan waktu untuk 

bisa terdegradasi secara sempurna tepatnya pada menit ke-52 sampai dengan menit 

ke-110 dengan ditunjukkannya garis horizontal dan tidak terjadi perubahan kembali 

atau disebut daerah plateu. Hal ini menunjukkan di atas suhu ini, kitosan, pati, dan 

gliserol telah habis terdekomposisi seluruhnya menjadi gas komponen-komponen 

penyusunnya seperti CO2, H2O, dan NO2 tetapi pada menit ke-88 terbentuk garis 

horizontal dengan puncak-puncak kecil mengindikasikan adanya proses degradasi 

dan dekomposisi unit-unit polimer yang beragam. 

4.2 Struktur Mikro Film Plastik 

Karakterisasi struktur mikro permukaan film plastik dilakukan dengan 

menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) dengan merk FEI tipe Inspect-

S50. Sebelum dimasukkan ke dalam SEM, sampel film plastik dipotong kecil-kecil 

berukuran 1x1 cm
2
 kemudian sampel yang sudah dipotong diletakkan di holder untuk 
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proses coating (pelapisan sampel dengan emas agar sampel bersifat konduktif). Alat 

coating yang digunakan bernama Sputter Coater merk Emitech dengan tipe SC7620. 

Pada proses pelapisan/ coating, sampel divakumkan selama 30 menit dengan tekanan 

3Pa dan intensitas arus listrik 18 mA/ 75 detik. Hasil karakterisasi struktur mikro film 

plastik dari pati biji nangka dapat dilihat pada Gambar 4.3 yang menunjukkan 

struktur mikro permukaan dan Gambar 4.4 menunjukkan struktur mikro penampang 

melintang film plastik dengan perbesaran 1000x. 

Hasil citra SEM untuk film plastik sampel A ditunjukkan pada Gambar 4.3 

(a) dan 4.4 (a) dengan komposisi gliserol 0,2% dari volume total. Gambar 4.3 (b) dan 

4.4 (b)  menunjukkan hasil citra SEM film plastik berbahan dasar pati biji nangka 

dengan komposisi gliserol sebesar 0,4% dari volume total. Untuk hasil citra SEM 

dengan komposisi gliserol sebesar 0,6% dari volume total ditunjukkan dengan 

Gambar 4.3 (c) dan 4.4 (c). 

Pada Gambar 4.3 (a), (b) dan (c) terdapat perbedaan yaitu pada ukuran 

butiran (grain size) dan jumlah butiran yang terlihat di struktur mikro permukaan film 

plastik tersebut. Ukuran dan jumlah butiran pada ketiga gambar tersebut semakin 

banyak seiring dengan peningkatan konsentrasi gliserol yang digunakan. Pada 

Gambar 4.3 (a), (b), dan (c) menunjukkan bahwa semakin banyak gliserol yang 

dicampurkan, semakin besar dan banyak pula butiran yang tampak pada permukaan 

film plastik tersebut. 



65 

 
 

 

(a)                                 (b)                                        (c) 

Gambar 4.3 Struktur mikro permukaan film plastik dari pati biji nangka dengan 

konsentrasi gliserol: (a) 0,2% (b) 0,4% (c) 0,6% dari volume total 

 
(a)                               (b)                                          (c) 

Gambar 4.4 Struktur mikro penampang melintang permukaan film plastik dari pati 

biji nangka dengan konsentrasi gliserol: (a) 0,2% (b) 0,4% (c) 0,6% dari 

volume total 
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Penambahan konsentrasi gliserol pada campuran bahan pembuatan film 

plastik dari pati biji nangka menyebabkan pertambahan lebar keretakan pada struktur 

mikro permukaan film plastik tersebut. Gambar 4.3 (c) yaitu gambar film plastik 

dengan konsentrasi gliserol 0,6% dari volume total, memiliki keretakan mikro lebih 

banyak dan lebih lebar dibandingkan dengan film plastik yang konsentrasi gliserolnya 

0,2% dari volume total ditunjukkan Gambar 4.3 (a) dan 0,4% dari volume total pada 

Gambar 4.3 (b). Hal ini menunjukkan bahwa gliserol memiliki kemampuan untuk 

memecah rantai ikatan polimer sehingga menimbulkan keretakan struktur mikro film 

plastik tersebut seperti yang dialami sampel pada Gambar 4.3 (c). Semakin banyak 

konsentrasi gliserol yang ditambahkan, semakin banyak pula rantai ikatan polimer 

yang terpecah sehingga jumlah butiran pada struktur mikro permukaan film plastik 

tersebut meningkat.  

Gliserol merupakan salah satu plastisizer yang berguna untuk meningkatkan 

keelastisitasan film plastik yang telah dibuat. Semakin banyak konsentrasi gliserol 

yang dicampurkan maka film plastik yang dihasilkan semakin elastis. Gambar 4.1 (c) 

menunjukkan film plastik dengan konsentrasi terbanyak yang telah dibuat peneliti 

yaitu sebesar 0,6% dari volume total sehingga sampel 4.1 (c) bersifat lebih elastis dan 

tidak kaku dibandingkan dengan sampel film plastik pada Gambar 4.1 (a) dan (b). 

Namun, tingkat keelastisitasan yang dibutuhkan dalam penelitian ini lebih sesuai 

pada sampel 4.1 (b) yaitu dengan konsentrasi gliserol 0,4% dari volume total. 
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Hasil ketiga gambar citra SEM struktur mikro penampang melintang pada 

Gambar 4.4 memiliki perbedaan pada banyaknya lubang/ poros yang dimiliki antar 

sampel. Pada sampel 4.4 (c) lubang yang dimiliki lebih banyak dan lebih besar dari 

pada sampel 4.4 (a) dan (b). Hal ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan 

konsentrasi gliserol yang digunakan pada ketiga sampel film plastik tersebut. 

4.3  Biodegradabilitas Film Plastik 

Uji biodegradabilitas dilakukan  untuk mengetahui berapa lama film plastik 

dari pati biji nangka yang telah dibuat dapat terdegradasi di dalam tanah. Metode 

yang digunakan untuk uji biodegradibilitas adalah soil burial test (Mona K Gouda, 

2012) yaitu kontak langsung pada tanah dengan mengandalkan faktor penyebab 

degradasinya adalah mikroorganisme dan makroorganisme yang ada di dalam tanah. 

Adapun waktu degradasi sampel film plastik dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan hasil uji 

biodegradabilitas film plastik dari pati biji nangka terpapar pada Gambar 4.5. 

Tabel 4.1 Waktu Degradasi Sampel Film Plastik 

Kode Sampel 
Waktu Degradasi dalam Tanah 

(hari) 

A (gliserol 0,2%  dari volume total) 

B (gliserol 0,4%  dari volume total) 

C (gliserol 0,6%  dari volume total) 

6 

8 

10 
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(a)                                                                           (b) 

          

(c)                                                                          (d) 

         

(e)                   (f) 

Gambar 4.5 Uji biodegradabilitas film plastik dari pati biji nangka (a) awal 

penanaman, (b) hari ke-2, (c) hari ke-4, (d) hari ke-6, (e) hari ke-8, (f) 

hari ke-10 penanaman 
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Film plastik yang terbuat dari pati biji nangka dengan campuran khitosan 

dan gliserol mampu terdegradasi oleh mikroorganisme dan makroorganisme dalam 

tanah dengan lama hari sesuai komposisi gliserol yang terdapat dalam film plastik 

tersebut (Tabel 4.1). Untuk sampel A dengan komposisi gliserol 0,2% dari volume 

total terdegradasi seluruhnya pada hari ke-6 setelah ditanam di dalam tanah. Sampel 

B dan C mengalami degradasi seluruhnya pada hari ke-8 dan ke-10. Perbedaan waktu 

terdegradasi seluruhnya meningkat seiring dengan bertambahnya komposisi gliserol 

pada ketiga sampel film plastik tersebut. 

Film plastik pada Gambar 4.5 (a) menunjukkan kondisi awal ketika film 

plastik akan dikubur dalam tanah. Satu kotak tanah diisi tiga sampel film plastik 

dengan kode sampel A, B dan C dengan variasi gliserol secara berurutan 0,2%,  

0,4%, dan 0,6% dari volume total. Film plastik masih dalam kondisi baik ditunjukkan 

oleh Gambar 4.5 (a). 

Pengamatan pada hari ke-2 menunjukkan sampel A telah kehilangan 

setengah bagian sampel dengan kondisi tepi film plastik tersebut rintik-rintik. Ketika 

pengamatan ditemukan semut merah di sekeliling film plastik yang dikubur di dalam 

tanah. Hal ini diidentifikasikan sebagai akibat sifat dasar gliserol yang manis yang 

terdapat dalam kandungan komposisi pembuatan film plastik tersebut. Pada sampel B 

telah kehilangan seperempat bagian sedangkan sampel C hanya kehilangan sedikit 

bagian tepi-tepinya saja (Gambar 4.5 (b)). 
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Hari ke-4 pengamatan menunjukkan tiga perempat bagian sampel A dan 

setengah bagian sampel B telah terdegradasi. Pada sampel C satu perempat bagian 

saja yang baru terdegradasi, keadaan ini ditunjukkan pada Gambar 4.5 (c). Ketiga 

sampel tersebut telah mengalami kerusakan pada bagian tepi-tepinya dan ditemukan 

beberapa lubang pada pemukaan ketiga sampel film plastik tersebut. Hal ini 

membuktikan bahwa makroorganisme juga berperan dalam proses degradasi tersebut. 

Kondisi permukaan pada ketiga sampel tersebut makin berintik seiring dengan 

lamanya hari pada waktu penanaman. 

Pengamatan hari ke-6 (Gambar 4.5 (d)) menunjukkan keseluruhan sampel A 

telah terdegradasi. Untuk sampel B kehilangan tiga perempat bagian dan sampel C 

setengah bagian yang sudah terdegradasi. Sampel B tersisa satu perempat bagian, 

dengan kerusakan dibeberapa bagian permukaan seperti berlubang dan berintik. Hal 

ini juga terjadi pada sampel C yang masih tersisa setengah bagian dan mengalami 

kerusakan yang tidak beraturan. Kerusakan tersebut menunjukkan bahwa 

mikroorganisme tanah juga berperan pada proses degradasi sampel film plastik 

berbasis pati biji nangka. Pada hari ke-6 setelah penanaman, sampel A lebih cepat 

terdegradasi secara sempurna karena kandungan gliserol pada sampel A lebih sedikit 

dibandingkan sampel B dan C. Konsentrasi gliserol yang cukup tinggi seperti pada 

sampel B dan C dapat melindungi serat dan granula pati biji nangka sehingga tidak 

mudah pecah atau rusak walaupun sudah mengalami proses termal dua kali yaitu 
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pada proses pembuatan formula film plastik dan proses pengeringan menggunakan 

oven.  

Hari ke-8 pengamatan menunjukkan keseluruhan sampel A dan B telah 

terdegradasi. Sedangkan sampel C yang belum mengalami degradasi hanya satu 

perempat bagian saja. Sampel C yang tersisa satu perempat bagian tersebut sudah 

mengalami kerusakan berlubang kecil-kecil dan permukaannya berintik. Hal ini 

tentunya tidak lepas dari peran mikroorganisme dan makroorganisme yang ada di 

dalam tanah. Pada hari ke-10 sampel filmplastik tidak lagi ditemukan pada kotak 

tanah penanaman. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan sampel film plastik yang 

ditanam dengan ukuran 2x12 cm
2
 telah terdegradasi sempurna karena pada hari ke-10 

sudah tidak ditemukan lagi sisa degradasi ketiga sampel film plastik tersebut. Adapun 

tabel hasil pengamatan uji biodegradabel sampel film plastik biodegradabel dari pati 

biji nangka dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Uji Biodegradabel Sampel Film Plastik Biodegradabel 

dari Pati Biji Nangka 

Hari Penanam Sampel Hasil Pengamatan 

Hari ke-1 
Sampel A, B, dan C ditanam di dalam tanah dengan 

kondisi ketiga sampel masih bersih,elastis, dan transparan 

Hari ke-2 

- Sampel A: Kehilangan setengah bagian, kondisi bagian 

tepi film plastik berintik. 

- Sampel B: Kehilangan seperempat bagian                      

- Sampel C: Kehilangan sedikit bagian tepi-tepinya 

 

Hari ke-4 

- Sampel A: Kehilangan tiga perempat bagian. 

- Sampel B: Kehilangan setengah bagian. 

- Sampel C: Kehilangan seperempat bagian. 

Kondisi ketiga sampel semakin berintik dan ditemukan 

beberapa lubang pada bagian permukaan ketiga sampel 

tersebut. 

Hari ke-6 

- Sampel A: Seluruh bagian sampel A telah terdegradasi. 

- Sampel B: Kehilangan tiga perempat bagian. 

- Sampel C: Kehilangan setengah bagian. 

Permukaan ketiga sampel tersebut telah berlubang dan 

berintik. 

Hari ke-8 

 

- Sampel A dan B: Seluruh bagian sampel A dan B telah 

terdegradasi. 

- Sampel C: Kehilangan tiga perempat bagian dengan 

kondisi berlubang kecil-kecil dan berintik. 

Hari ke-10 - Sampel A, B, dan C sudah terdegradasi sempurna. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Berdasarkan struktur mikro, kadar gliserol yang optimal digunakan dalam 

pembuatan film plastik biodegradabel dari pati biji nangka sebesar 0,4% dari 

volume total atau 0,2 ml. 

2. Hasil TGA menunjukkan film plastik biodegradabel dari pati biji nangka 

yang telah difabrikasi memiliki titik leleh sebesar 104ºC dan titik 

dekomposisi pada suhu 525ºC. 

3. Waktu yang dibutuhkan film plastik biodegradabel dari pati biji nangka 

untuk terdegradasi di dalam tanah yaitu sampel A 6 hari setelah penanaman. 

Sedangkan sampel B dan C terdegradasi 8 hari dan 10 hari setelah 

penanaman.  

5.2 Saran 

Selain gliserol yang divariasi, konsentrasi khitosan atau pati juga dapat 

dioptimasi untuk memperoleh komposisi bahan yang optimal. Penyimpanan 

sampel film plastik yang telah dibuat sebaiknya disimpan pada alat yang vakum 

terhadap udara sehingga dapat memperpanjang umur film plastik agar tidak 

cepat timbul jamur. 

73 
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LAMPIRAN 

 

Termogram DTA-TGA sampel A dengan konsentrasi gliserol 0,2% dari volume total 
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Termogram DTA-TGA sampel B dengan konsentrasi gliserol 0,4% dari volume total 
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Termogram DTA-TGA sampel C dengan konsentrasi gliserol 0,6% dari volume total 

 

 

 

 


