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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selama kurun waktu terakhir ini, bahan pengemas makanan yang berasal 

dari plastik banyak digunakan. Hal ini disebabkan karena plastik memiliki 

berbagai keunggulan seperti fleksibel, mudah dibentuk, transparan, tidak  mudah  

pecah dan harganya yang relatif murah. Namun, polimer plastik juga mempunyai 

berbagai kelemahan yaitu sifatnya yang tidak tahan panas, mudah robek dan yang 

paling penting adalah dapat menyebabkan kontaminasi melalui transmisi 

monomernya ke bahan yang dikemas. Kelemahan lainnya dari plastik adalah 

sifatnya yang tidak dapat dihancurkan secara alami (non-biodegradable), 

sehingga menyebabkan beban bagi lingkungan). Oleh karena itu, mulai 

dikembangkanlah pengemas bahan organik yang memiliki sifat mirip plastik 

namun bersifat biodegradable misalnya pengemas makanan edible. 

Edible film adalah lapisan tipis yang menyatu dengan bahan pangan, layak 

dimakan dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Edible film dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan komponennya yaitu: 

hidrokoloid (mengandung protein, polisakarida atau alginate), lemak (asam 

lemak, acylgliserol atau lilin), dan kombinasi (dibuat dengan menyatukan kedua 

substansi dari dua kategori) (Skurtys et al., 2011). 

Karagenan digunakan sebagai edible film yaitu dapat membentuk gel yang 

baik, elastis, dan dapat diperbaharui, tetapi edible film dari karagenan ini memiliki 

kelemahan, yaitu kemampuan yang rendah sebagai barrier terhadap transfer uap 

air, sehingga membatasi pemanfaatannya sebagai bahan kemasan (edible film) 

(Handito, 2011). 
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Kitosan digunakan sebagai pelapis (film) pada berbagai bahan pangan, 

tujuannya adalah menghalangi oksigen masuk dengan baik, sehingga dapat 

digunakan sebagai kemasan berbagai bahan pangan (Henriette, 2010). Aktivitas 

antibakteri kitosan dari ekstrak kulit udang dapat menghambat bakteri pembusuk 

pada makanan lokal yang mengandung bakteri pathogen (Morhsed et al., 2011). 

Pada pembuatan edible film ini ada penambahan pati kimpul, dimana pati 

kimpul memiliki kandungan amilosa yang cukup tinggi dan memungkinkan untuk 

menghasilkan edible film yang lebih kuat dan fleksibel. Penambahan pati 

menyebabkan kuat tarik, ketebalan, laju transmisi uap air dan kehalusan 

permukaan edible film akan lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

perlu dilakukan penelitian pembuatan edible film dari proporsi antara karagenan 

dan kitosan dengan penambahan pati kimpul, sehingga didapatkan edible film 

yang memiliki sifat dan mekanik yang baik. Karakteristik edible film yang diamati 

adalah sifat fisik (ketebalan, kuat tarik, perpanjangan, laju transmisi uap air, 

transparansi, dan foto mikroskop struktural. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan 

pati kimpul dan proporsi karagenan - kitosan yang tersarang pada pati kimpul 

terhadap sifat fisik dan mekanik edible film yang dihasilkan. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu diduga penambahan pati kimpul dan 

proporsi karagenan - kitosan yang tersarang pada pati kimpul berpengaruh 

terhadap sifat fisik dan mekanik edible film yang dihasilkan. 


