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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemasan adalah alat yang digunakan untuk melindungi produk dari 

kerusakan fisik. Kemasan yang sering digunakan untuk mengemas bahan pangan 

selama ini adalah plastik. Plastik memiliki kelemahan antara lain tidak mudah di 

degradasi meskipun telah ditimbun dan berasal dari minyak bumi yang jumlahnya 

semakin terbatas. Oleh karena itu, kemasan yang bersifat ramah lingkungan, 

mudah di degradasi, dan berasal dari bahan alami diperlukan untuk mengatasi 

masalah tersebut. Kemasan yang bersifat ramah lngkungan dan berasal dari bahan 

alami misalnya edible film. 

Bahan utama dalam pembuatan edible film biasanya terbuat dari 

karbohidrat, protein atau lemak. Salah satu bahan utama yang digunakan dalam 

pembuatan edible film  yaitu pati yang termasuk kelompok hidrokoloid, yang 

merupakan bahan yang mudah didapat, harganya murah, serta jenisnya beragam 

di Indonesia.  

Pati bisa diperoleh dari umbi yang mudah di budidayakan di Indonesia 

sebagai tanaman sela palawija di musim kemarau (Bukabi-Deptan, 2009). Selain 

itu, umbi ini memiliki kandungan pati yang cukup tinggi yaitu mencapai 90% 

dalam basis kering (Liu, 2005 dalam Cui, 2005). Angka tersebut menunjukkan 

bahwa jumlah pati yang terkandung dalam tiga jenis umbi tersebut cukup besar 

dibandingkan dengan jumlah pati yang berasal dari umbi kentang (75%), pati 

jagung (57%), pati beras (89%). Rasio amilosa dan amilopektin tersebut 

merupakan salah satu faktor penting dalam pembuatan edible film. Semakin tinggi 

rasio amilosa dan amilopektin, maka sifat fungsional yang diharapkan juga akan 
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semakin baik. Karena kandungan pati yang berasal dari umbi kimpul, ubi jalar 

putih dan singkong cukup tinggi yaitu 80-90% pati dalam basis kering, sehingga 

perlu adanya kajian tentang kualitas edible film yang terbuat dari umbi tersebut. 

Selain berfungsi sebagai penghalang gas, minyak, atau air, edible film 

diharapkan mampu menjadi penghambat masuknya mikroorganisme ke dalam 

bahan. Sehingga perlu adanya penambahan senyawa bioaktif dalam pembuatan 

edible film agar edible film tersebut bersifat anti mikroba selain berfungsi sebagai 

pengemas primer. Menurut Ryan KJ (2004) dalam jurnal Sherris Medical 

Microbiology menyebutkan bahwasanya Salmonella adalah penyebab utama dari 

penyakit yang disebarkan melalui makanan (foodborne diseases) dan pada 

umumnya serotip Salmonella menyebabkan penyakit pada organ pencernaan. 

Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella disebut Salmonellosis. Penderita 

Salmonellosis akan mengalami ciri-ciri diare, keram perut dan demam dalam 

waktu 8-72 jam setelah memakan makanan yang terkontaminasi oleh Salmonella.  

Menurut Amaliya (2014), edible film dengan penambahan filtrat kunyit 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri E.coli dan Staphylococcus. Pada 

konsentrasi kunyit 7% mampu menghambat pertumbuhan E.coli sebesar 9,33 mm. 

Berdasarkan urgensi tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian lebih dalam 

tentang pencegahan terhadap keracunan makanan yang ditimbulkan dari makanan 

yang tercemar Salmonella. Penelitian ini menggunakan kombinasi pati sebagai 

bahan utama pembentuk edible film dan kunyit sebagai zat bioaktif yang 

diharapkan mampu menghambat pertumbuhan Salmonella. Pati berasal dari tiga 

jenis umbi yang berbeda yaitu umbi kimpul, ubi jalar, dan ubi kayu. Hal ini 

bertujuan untuk menemukan kualitas edible film yang terbaik selain itu, penelitian 
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ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi bahan aktif yang tepat sebagai 

antimikroba pada edible film yang akan dibuat. Maka dari itu perlu dilakukan 

kajian lebih lanjut tentang penggunaan pati yang berasal dari golongan umbi-

umbian sebagai bahan dasar dalam pembuatan edible film guna memanfaatkan 

sumber daya alam yang terdapat di Indonesia.  

Antimikroba diharapkan mampu melengkapi fungsi edible film sebagai 

bahan pengemas aktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati 

(2002) secara in vitro, membuktikan bahwa senyawa aktif dalam rimpang kunyit 

mampu menghambat pertumbuhan jamur, virus, dan bakteri baik gram positif 

maupun gram negatif seperti Salmonella. Salmonella merupakan salah satu jenis 

bakeri coliform. Bakteri Coliform adalah jenis bakteri yang umum digunakan 

sebagai indikator penentuan kualitas sanitasi makanan dan air (Mishra, 2007). 

Sehingga dengan pengujian zona hambat edible film terhadap Salmonella 

diharapkan mampu mengidentifikasi efektivitas filtrat kunyit dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Salmonella. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui interaksi antara jenis pati yang dengan penambahan 

konsentrasi filtrat kunyit terhadap karakteristik fisik, kimia dan 

mikrobiologis edible film yang dihasilkan. 

2. Mengetahui pengaruh jenis pati terhadap karakteristik fisik, kimia dan 

mikrobiologis edible film yang dihasilkan. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan filtrat kunyit terhadap efektivitas 

edible film sebagai antimikroba terhadap bakteri Salmonella 
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1.3 Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah :  

1. Diduga terjadi interaksi antara antara jenis pati dengan penambahan 

konsentrasi filtrat kunyit terhadap karakteristik fisik, kimia dan 

mikrobiologis edible film yang dihasilkan. 

2. Diduga jenis pati berpengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia dan 

mikrobiologis edible film yang dihasilkan 

3. Diduga pemberian filtrat kunyit dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Salmonella 

 




