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I.1.  LATAR BELAKANG  

Limbah plastik sintetik menjadi salah satu permasalahan yang paling 

memprihatinkan di Indonesia. Jenis plastik yang beredar di masyarakat 

merupakan plastik sintetik dari bahan baku minyak bumi yang terbatas jumlahnya 

dan tidak dapat diperbaharui. Plastik jenis ini tidak dapat terdegradasi oleh 

mikroorganisme atau sukar dirombak secara hayati (nonbiodegradable) di 

lingkungan karena mikroorganisme tidak mampu mengubah jenis plastik yang 

beredar dan mensintesis enzim yang khusus untuk mendegradasi polimer 

berbahan dasar petrokimia (Darni, 2008). Plastik sintetik baru dapat terdegradasi 

dalam waktu 450 hingga 600 tahun (Katz, 1995), sehingga dibutuhkan 

pengembangan dari plastik yang bersifat ramah lingkungan, bahan baku plastik 

tersedia dalam jumlah besar, berkelanjutan, dan mempunyai hasil yang 

berkekuatan sama dengan plastik sintetik. Salah satu pengembangan dari plastik 

biodegradable yaitu edible film. Edible film merupakan suatu lapisan tipis yang 

transparan dibuat dari bahan yang dapat dikonsumsi yang merupakan suatu 

pengembangan sebagai pengemas plastik ramah lingkungan. Edible film dapat 

dibuat dari berbagai macam bahan yang mengandung protein dan karbohidrat. 

Salah satu bahan baku yang dapat digunakan untuk membuat  edible film 

adalah bahan mengandung pati. Pati mempunyai kandungan karbohidrat cukup 

tinggi tergantung dari bahan baku dari pembuatan pati. Pati juga tersusun atas 

molekul amilosa dan amilopektin (Myrna, 1997). Amilosa umumnya digunakan 

untuk membuat film dan gel yang kuat (Garcia dkk., 1998) melaporkan bahwa 

kandungan amilosa yang tinggi akan membuat film menjadi lebih kompak karena 

amilosa bertanggung jawab terhadap pembentukan matriks film. Menurut Krochta 

(1997), amilosa adalah fraksi yang berperan dalam pembentukan gel serta dapat  

menghasilkan lapisan tipis (film) yang baik dibandingkan dengan  amilopektin. 



Salah satu bahan baku yang mengandung pati dan memiliki harga relatif 

murah adalah limbah onggok singkong yang merupakan limbah industri 

pembuatan tepung tapioka dari singkong. Onggok singkong selama ini umumnya 

dianggap sebagai polutan karena menimbulkan bau asam dan busuk (Balitnak 

dalam Mulyono, 2009), sehingga memiliki nilai ekonomi yang rendah. Di sisi 

lain, onggok singkong masih  mengandung karbohidrat sehingga dapat diambil 

patinya. Selain itu limbah ini juga memiliki kandungan amilosa dan amilopektin 

sebesar 68% (Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Indonesia). Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan nilai tambah dari onggok singkong dilakukan 

pengambilan patinya yang kemudian  digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

edible film.  

Pemanfaatan pati dari onggok singkong sebagai bahan dasar edible film 

memiliki keunggulan dalam hal biaya jika dibandingkan dengan bahan baku lain 

seperti protein atau lipida. Selain itu, onggok singkong juga tersedia dalam jumlah 

yang melimpah. Edible film yang disintesis dari pati juga memiliki kelebihan yaitu 

bersifat dapat dimakan (edible), memiliki sifat termoplastik yang baik, memiliki 

struktur yang kompak, dan kelarutannya rendah (Hugh dan Krochta, 1994; 

Arvanitoyannis dkk., 1998). Akan tetapi umumnya edible film memiliki 

kelemahan yaitu bersifat rapuh, mudah patah dan kurang lentur (Mali dkk., 2005). 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka dapat dilakukan metode untuk 

memperbaiki karakteristik kimia dan fungsional pati yaitu dengan modifikasi pati. 

Salah satu cara modifikasi yang dapat dilakukan adalah secara fisis yaitu 

dengan metode Modifikasi Hidrotermal (MH). MH merupakan hydrotermal 

treatment dengan mengkondisikan pati dengan kombinasi air dan suhu yang 

mampu mengubah sifat pati tanpa mengubah kenampakan granula (Collado dan 

Corke, 1999). Menurut Stute (1992) MH pada pati dilakukan dengan jalan 

mengkombinasikan kadar air dan suhu pada proses sehingga mengakibatkan 

perubahan sifat pati. MH dilakukan pada suhu di atas suhu gelatinasi pati (80-

120C) dan dengan kadar air kurang dari 35%. Menurut Earlinger (1996), hasil 

dari MH juga dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Proses modifikasi fisis dengan 

metode MH telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya adalah Kulp dan 



Lorenz (1981) pada pati ketela, serta Hoover dan Vasanthan (1994) pada pati 

jagung, lentil, oat dan ubi jalar (Collado dan Corke, 1999). Modifikasi pati secara 

fisis memiliki kelebihan yaitu lebih alami dan aman dibandingkan dengan 

modifikasi kimia. 

Modifikasi pati secara fisis melalui MH dalam pembuatan edible film telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran literatur, 

metode MH dapat dilakukan pada pati yang berasal dari berbagai jenis bahan 

baku, misal dari pati kacang merah (Dimas, 2011) serta dari pati ganyong (Maila 

dkk., 2013). Bahan baku tersebut tergolong mahal dan tidak mudah didapat, oleh 

karena itu perlu dilakukan pengembangan pembuatan edible film dari bahan baku 

yang murah dan tersedia dalam jumlah banyak. Sejauh ini belum pernah 

dilakukan penelitian mengenai pembuatan edible film dari limbah onggok 

singkong yang murah dan tersedia dalam jumlah banyak. 

Selain harus memiliki karakteristik yang unggul, edible film juga harus 

memiliki transparansi yang baik. Salah satu cara untuk memperbaiki transparansi 

edible film adalah dengan penambahan kitosan dalam formulasinya (Joseph dkk., 

2009). Kitosan (2-amino-2-dioksi-D-Glukosa) merupakan senyawa yang tidak 

beracun serta mudah terbiodegradasi. Kitosan merupakan senyawa polimer dari 

kitin yang telah dihilangkan gugus asetilnya dengan menggunakan asam pekat 

(Peniston dan Johnson, 1980). Kitosan tidak larut dalam air tetapi larut dalam 

pelarut asam organik yang memiliki pH di bawah 6, antara lain asam formiat, 

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

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

dalam air.  

Pada penelitian ini akan dilakukan inovasi yaitu penelitian sintesis edible 

film dengan perlakuan MH dan penambahan kitosan. Edible film yang diperoleh 

akan diaplikasikan sebagai bahan pengemas makanan dengan kualitas yang baik. 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teknologi tepat guna dalam 

pengembangan plastik biodegradable sebagai edible film. Adapun bagi 

masyarakat, edible film yang dihasilkan dapat dijadikan alternatif pengemas 

plastik ramah lingkungan. Bagi lingkungan hidup, penelitian ini dapat 



meningkatkan nilai guna limbah onggok singkong serta pelestarian lingkungan 

dalam meminimalisir penggunaan sampah sintetik. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adanya limbah plastik sintetik yang limbahnya tidak dapat diperbaharui 

dan terbuat dari bahan baku terbatas jumlahnya maka dibutuhkan 

pengembangan plastik ramah lingkungan, salah satu pengembangannya 

yaitu pembuatan edible film dari pati onggok singkong. 

2. Edible film bersifat mudah rapuh, mudah patah, dan tidak lentur  sehingga 

dibutuhkan suatu metode untuk memperbaiki karakteristik dari edible film.  

3. Selain harus memiliki karakteristik yang baik, edible film juga harus 

memiliki transparansi yang baik. Salah satu cara untuk memperbaiki 

transparansi edible film adalah dengan penambahan kitosan dalam 

formulasinya sehingga dihasilkan film plastik yang terbaik dan dapat 

diaplikasikan sebagai bahan pengemas makanan. 

 

I.3.  Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dari penelitian ini meliputi: 

1. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah pati 

berbasis onggok singkong dengan menggunakan gliserin sebagai 

plasticizer. 

2. Variabel pertama yang digunakan yaitu penambahan kitosan dengan 

konsentrasi berbeda kemudian dilakukan analisis karakteristik edible film 

untuk didapatkan hasil terbaik. 

3. Variabel kedua yang digunakan yaitu metode modifikasi hidrotermal 

dengan variasi waktu dan suhu. Dari hasil edible film terbaik kemudian 

dilakukan analisis karakteristik edible film untuk didapatkan hasil terbaik. 



4. Produk yang terbaik adalah edible film untuk setiap variasi di analisi 

karakteristiknya, yang meliputi tensile strength (MPa), elongasi, kadar air, 

dan water uptake. 

5. Produk yang dihasilkan untuk memenuhi SNI, untuk didapatkan edible 

film dengan hasil terbaik yaitu SNI dengan tensile strength 24,7-302 MPa, 

elongasi 21-220%, kadar air 14%, dan water uptake 0,01%. 

6. Mengaplikasikan edible film dari pati berbasis onggok singkong sebagai 

pengemas makanan. 

 

I.4.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh penambahan kitosan dengan perbedaan 

konsentrasi terhadap karakteristik edible film?  

2. Bagaimanakah pengaruh suhu dan waktu pada proses modifikasi 

hidrotermal terhadap karakteristik edible film?  

3. Bagaimanakah pengaruh edible film yang termodifikasi secara hidrotermal 

dengan penambahan kitosan yang sesuai SNI jika diaplikasikan sebagai 

bahan pengemas makanan? 

 

I.5.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh penambahan kitosan dengan perbedaan  konsentrasi 

terhadap karakteristik edible film untuk diperoleh edible film sesuai SNI. 

2. Mengetahui pengaruh suhu dengan variasi waktu pada proses modifikasi 

hidrotermal terhadap karakteristik edible film untuk diperoleh edible film 

sesuai SNI. 

3. Mengetahui pengaruh edible film yang termodifikasi secara hidrotermal 

dengan penambahan kitosan yang sesuai SNI jika diaplikasikan sebagai 

bahan pengemas makanan.  

 

 

 



I.6.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan nilai tambah limbah onggok singgok menjadi produk bernilai 

ekonimis berupa edible film  

2. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan 

mengenai pengaruh penambahan kitosan serta pengaruh suhu dan waktu 

pada MH pada proses sintesis edible film dari onggok singkong terhadap 

karakterisktik produk yang dihasilkan.  

3. Memberikan alternatif bahan pengemas makanan yang ramah lingkungan 

yaitu edible film dari limbah onggok singkong.  

 

 

 

 


