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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Edible film 

2.1.1 Definisi dan Fungsi Edible Film 

Film dapat diartikan sebagai lapisan tipis dari material. Biasanya tersusun 

dari polimer yang memungkinkan untuk menguatkan secara mekanik pada stand 

yang terstruktur. Tiap sheet adalah film yang tipis. Film dapat berbentuk wadah, 

bungkus, kapsul, kantong, atau pelindung lapisan luar selama proses di pabrik. 

Coating adalah bagian dari film secara langsung dimanfaatkan pada permukaan 

bahan material. Coating merupakan bagian terakhir dalam pengemasan produk. 

Edible film dan coating dihasilkan dari edible biopolimer dan food grade bahan 

pengawet. Biopolimer bisa dari protein, polisakarida (karbohidrat), dan lemak. 

Edible film dan coating berpengaruh pada kualitas produk makanan, melindungi 

produk dari kerusakan fisika, kimia, dan biologi. Dapat juga melindungi produk 

dari perpindahan kelembaban, pertumbuhan mikroba dari permukaan, induksi 

cahaya yang menyebabkan perubahan kimia dan oksidasi nutrisi dan sebagainya 

(Han, 2005). 

Edible packaging pada bahan pangan pada dasarnya dibagi menjadi tiga 

jenis bentuk, yaitu: edible film, edible coating, dan enkapsulasi. Hal yang 

membedakan edible coating dengan edible film adalah cara pengaplikasiannya. 

Edible coating langsung dibentuk pada produk, sedangkan pada edible film 

pembentukannya tidak secara langsung pada produk yang akan dilapisi/dikemas. 

Enkapsulasi adalah edible packaging yang berfungsi sebagai pembawa zat flavor 

berbentuk serbuk (Christsania, 2008). 
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Edible biodegradable polymer film atau edible film adalah lapisan tipis 

yang menyatu dengan bahan pangan, layak dimakan dan dapat diuraikan oleh 

mikroorganisme. Komponen edible film dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu 

hidrokoloid, lipid, dan komposit. Kelompok hidrokoloid meliputi protein, alginat, 

pektin, pati, derivat selulosa, dan polisakarida lain (Lalopua, 2004). 

Edible film adalah lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk melapisi produk (coating) atau diletakkan diantara komponen 

produk yang berfungsi sebagai penghalang terhadap perpindahan massa (misalnya 

uap air, gas, zat terlarut, cahaya) dan untuk meningkatkan penanganan suatu 

makanan (Ahmed et al., 2008). 

Edible film berbentuk lapisan tipis yang dapat dikonsumsi, lapisan pada 

makanan atau diletakkan sebagai penghalang antara makanan dan lingkungan 

sekitar. Selama 10 tahun penelitian tentang edible film dan coating pada makanan  

yang dilakukan oleh ahli pangan karena tingginya permintaan kebutuhan 

konsumen terhadap daya awet dan kualitas yang baik dari makanan yang segar. 

Contoh yang umum dari pengemasan edible adalah sosis daging yang tidak perlu 

dibuang bungkusnya ketika dimasak dan dimakan. Film seperti itu dapat 

melindungi makanan secara mekanik, mencegah kontaminasi dari 

mikroorganisme, mencegah turunnya kualitas makanan karena perpindahan massa 

(misal kelembaban, gas, rasa, dan lain-lain). Edible film dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori berdasarkan komponennya yaitu : hidrokoloid (mengandung 

protein, polisakarida atau alginat), lemak (asam lemak, acylgliserol atau lilin) dan 

kombinasi (dibuat dengan menyatukan kedua substansi dari dua kategori) 

(Skurtys et al., 2011). 
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Fungsi dari edible film sebagai penghambat perpindahan uap air, 

menghambat pertukaran gas, mencegah kehilangan aroma, mencegah perpindahan 

lemak, meningkatkan karakteristik fisik, dan sebagai pembawa zat aditif. Edible 

film yang terbuat dari lipida dan juga film dua lapis (bilayer) ataupun campuran 

yang terbuat dari lipida dan protein atau polisakarida pada umumnya baik 

digunakan sebagai penghambat perpindahan uap air dibandingkan dengan edible 

film yang terbuat dari protein dan polisakarida dikarenakan lebih bersifat 

hidrofobik (Hui, 2006). 

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 kebahan 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, dapat langsung dimakan misalnya pengemas 

makanan edible (Prasetyaningrum dkk, 2010). 

2.1.2 Bahan Baku Edible Film 

Umumnya film yang dibuat dari hidrokoloid memiliki sifat mekanis yang 

baik, namun tidak efisien sebagai penahan uap air karena bersifat hidrofilik. 

Untuk mengatasi hal tersebut pada pembuatan edible film sering ditambahkan 
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bahan plasticizer. Plastik edible yang dibentuk dari polimer murni bersifat rapuh 

sehingga digunakan plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Selama 

waktu penyimpanan maupun penggunaannya, plastik edible dapat mengalami 

perubahan sifat, dan tidak diharapkan berlangsung cepat. Sifat mekanik ini 

dipengaruhi oleh lama penyimpanan plastik edible.  

Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang 

ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer 

sekaligus meningkatkan fleksibilitas polimer. Plasticizer yang digunakan dapat 

diambil dari golongan poliol. Sorbitol merupakan salah satu golongan poliol 

selain gliserol dan manitol. Sorbitol merupakan plasticizer yang efektif karena 

memiliki kelebihan mampu untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada 

ikatan intermolekuler sehingga baik untuk menghambat penguapan air dari 

produk, dapat larut dalam tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah 

gerakan molekul polimer, tersedia dalam jumlah yang banyak, harganya murah 

dan bersifat non toksik (Astuti, 2011). 

Komponen penyusun edible film dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

hidrokoloid, lipida, dan komposit. Hidrokoloid yang cocok antara lain senyawa 

protein, turunan selulosa, alginat, pektin, pati, dan polisakarida lainnya. Lipida 

yang biasa digunakan waxes, asilgliserol, dan asam lemak. Sedangkan komposit 

merupakan gabungan lipida dengan hidrokoloid (Krochta et al., 1994). 

a. Hidrokolid 

Hidrokoloid adalah suatu polimer larut dalam air, yang mampu 

membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan atau mampu membentuk gel 

dari larutan tersebut. Akhir-akhir ini istilah hidrokolid yang merupakan 
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kependekan dari koloid hidrofilik ini menggantikan istilah gum karena dinilai 

istilah gum tersebut terlalu luas artinya. Ada beberapa jenis hidrokoloid yang 

digunakan dalam industri pangan baik yang alami maupun sintetik. Jika ditinjau 

dari asalnya, hidrokoloid tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu 

hidrokolid utama, hidrokoloid utama termodifikasi, dan hidrokoloid sintetik. 

Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah protein 

atau karbohidrat. Film yang dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum 

(seperti contoh alginat, pektin, dan gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara 

kimia. Pembentukan film berbahan dasar protein antara lain dapat menggunakan 

gelatin, kasein, protein kedelai, protein whey, gluten gandum, dan protein jagung. 

Film yang terbuat dari hidrokoloid sangat baik sebagai penghambat perpindahan 

oksigen, karbondioksida, dan lemak, serta memiliki karakteristik mekanik yang 

sangat baik, sehingga sangat baik digunakan untuk memperbaiki struktur film agar 

tidak mudah hancur. Polisakarida sebagai bahan dasar edible film dapat 

dimanfaatkan untuk mengatur udara sekitarnya dan memberikan ketebalan atau 

kekentalan pada larutan edible film. Pemanfaatan dari senyawa yang berantai 

panjang ini sangat penting karena tersedia dalam jumlah yang banyak, harganya 

murah, dan bersifat nontoksik (Krochta et al., 1994). 

b. Lipida 

Lipida adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi 

sejumlah senyawa yang terdapat di alam yang semuanya dapat larut dalam 

pelarut-pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Pelarut organik 

yang dimaksud adalah pelarut organik nonpolar, seperti benzen, pentana, dietil 

eter, dan karbon tetraklorida. Dengan pelarut-pelarut tersebut lipid dapat 
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diekstraksi dari sel dan jaringan tumbuhan ataupun hewan. Film yang berasal dari 

lipida sering digunakan sebagai penghambat uap air, atau bahan pelapis untuk 

meningkatkan kilap pada produk-produk kembang gula. Film yang terbuat dari 

lemak murni sangat terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan struktur film 

yang kurang baik (Krochta et al., 1994). 

Karakteristik film yang dibentuk oleh lemak tergantung pada berat 

molekul dari fase hidrofilik dan fase hidrofobik, rantai cabang, dan polaritas. 

Lipida yang sering digunakan sebagai edible film antara lain lilin (wax) seperti 

parafin dan carnauba, kemudian asam lemak, monogliserida, dan resin (Hui, 

2006). Jenis lilin yang masih digunakan hingga sekarang yaitu carnauba. Alasan 

mengapa lipida ditambahkan dalam edible film adalah untuk memberi sifat 

hidrofobik (Krochta et al., 1994). 

c. Komposit 

Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

komposit film dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), dimana satu lapisan 

merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa 

gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari 

hidrokoloid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen 

lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan 

air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. Film gabungan antara lipida 

dan hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran 

yang telah diolah minimal (Krochta et al., 1994). 
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2.1.3 Cara Pembuatan Edible Film 

Plastik dan bahan edible lain di kombinasikan dengan film-Forming 

biopolimer untuk modifikasi properti fisikal atau fungsional pada film. Film 

tersusun secara mekanisme dari biopolimer seperti intermolekular seperti ikatan 

kovalen (disufida dan rantai silang) dan elektrostastik hidrofobik atau ion 

interaksi. Produser fabrikasi mengindikasikan susunan film secara mekanisme 

dibentuk dalam fabrikasi pada proses pengemasan makanan, yaitu pH modifikasi, 

penambahan garam, pemanasan modifikasi enzimatik, pengeringan menggunakan 

pelarut makanan bertingkat, dan penambahan bahan kimia lainnya (Han, 2005). 

Edible film dari buah diproduksi oleh McHugh. Edible film dibuat dari 

apel dan perbedaan jumlah dari asam lemak, alkohol, madu dan minyak sayur. 

Fungsinya sebagai mencegah kehilangan oksigen pada kelembaban yang rendah 

dan sedang. Juga mengurangi reaksi browning, dari kehilangan kelembaban dan 

mengatur rasa dari potongan apel. Ini bisa digunakan untuk coating pada walnut, 

almond, dan produk roti (Ghasemzadeh et al., 2008). 

2.1.4 Fungsi Edible Film 

Anti microbial film/packaging material mempunyai efektivitas 

memperlama fasa lag adaptasi dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

sehingga dapat memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas dan keamanan 

produk terkemas. Anti microbial film/packaging adalah penyederhanaan dari 

proses pengemasan (Ahmed et al., 2008). Keuntungan Edible film diantaranya 

yaitu: 

a) Penggunaan edible memberikan keuntungan lingkungan, serta keuntungan 

biaya dan kenyamanan, lebih konvensional sistem kemasan sintetis. 
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b) Penggabungan pengawet menjadi film yang dapat dimakan dan coating 

untuk mengendalikan pertumbuhan mikroba permukaan dalam makanan 

sedang dieksplorasi. Komposisi Film adalah salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi difusivitas dari preservatices dalam film sehingga dapat 

dimakan. 

c) Edible film dan coating telah menunjukkan potensi untuk mengendalikan 

transfer kelembaban, oxygen, lipid, aroma, dan rasa senyawa dalam sistem 

makanan, dengan hasil peningkatan kualitas makanan. 

d) Tergolong dalam kemasan yang lebih murah dibandingkan dengan kemasan 

yang lainnya misalnya dibandingkan dengan plastik. 

e) Edible film yang dibuat dari hidrokoloid merupakan barrier yang baik 

terhadap transfer oksigen, karbohidrat, karbon dan lipid. Kebanyakan dari 

film hidrokoloid memiliki sifat yang baik sehingga sangat baik dijadikan 

bahan pengemas. 

f) Film hidrokoloid umumnya mudah larut dalam air sehingga sangat 

menguntungkan dalam penggunaannya. 

2.2 Karagenan 

Karagenan merupakan getah rumput laut yang diekstrak dengan air atau 

larutan alkali dari jenis tertentu dari kelas Rhodophyceae (alga merah). Secara 

komersial, karagenan sering diencerkan dengan penambahan gula untuk tujuan 

standarisasi, serta dicampur dengan garam (food grade salt) untuk mendapat sifat 

gelasi derta kepekatan yang diinginkan (Winarno, 1990). Karagenan merupakan 

polimer hidrofilik berupa polisakarida sulfat yang dapat di ekstrak dari rumput 

laut merah (Rhodophyceae), seperti Eucheuma spinosum, Eucheuma cottoni, 
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chondrus crispus, Gigartina skottsbergi, dan Iradea laminarioides (Milani dan 

Maleki, 2012). 

  Karagenan merupakan polisakarida yang terdiri dari asam galakturonat, 

dan dapat dipergunakan sebagai stabilizer pada industri coklat dan hasil produk 

susu (Winarno, 2004). Namun menurut Susanto (2005) menyatakan bahwa 

karagenan adalah ekstrak yang tidak berubah dari karagenoit. Carragenan adalah 

garam tertentu dari asam karagenik. Karagenan adalah hidrokolid yang 

mengandung sulfat tinggi. Karagenan dapat dipisahkan dari beberapa jenis rumput 

laut merah menjadi 2 fraksi, yaitu yang diperkirakan mengandung 40% kappa-

karagenan dan lainnya kurang lebih mengandung 60% lambda-karagenan adalah 

24 - 33 %, dan perlakuan ekstraksi yang dilakukan berbeda terhadap kedua fraksi 

diatas. Fraksi kappa-karagenan diekstrak dengan air panas dan lambda-karagenan 

diekstrak dengan air dingin. 

  Sumber atau bahan dasar untuk mendapatkan karagenan untuk daerah 

tropis adalah dari spesies Eucheuma cottoni yang dapat menghasilkan kappa-

karagenan, Eucheuma spinosum menghasilkan iota karagenan. Kedua jenis 

Eucheuma tersebut banyak terdapat di sepanjang pantai Filipina dan Indonesia. 

Sebagian besar karagenan sebetulnya diproduksi dari jenis chondrus crispus yang 

berwarna merah tua, bentuknya seperti daun parsley dan utara lautan atlantik, 

yaitu di pantai Kanada, Maine (Amerika Serikat), Inggris, dan Perancis (Winarno, 

1990). 

2.2.1 Jenis Karagenan 

 Karagenan dibagi menjadi lima dari semua bentuk karagenan yang sudah 

diketahui, yaitu: kappa-, lambda-, my-, ypsilon-, dan iota-karagenan. Bentuk-
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bentuk ini berbeda dalam tingkatan kandungan sulfatnya dan rasio galaktosa 

terhadap 3,6-anhydrolactose, namun begitu juga berbeda pada pemanfaatannya 

secara fisik. Bentuk dari perairan pasifik adalah E. Cottoni, E. procrusteanum, E. 

serra, E. spinosum, E. striatum yang mengandung karagenan murni. Sedangkan 

E. odontophorum mengandung campuran dari kappa- dan jota-karagenan. Jenis E. 

uncinatum mengandung persilangan bentuk dari jota dan ypsilon-karagenan. E. 

gelidium, E. isiforme, E. nudum (Susanto, 2005). 

 Pemberian nama karagenan berdasarkan presentase kandungan ester 

sulfatnya: kappa; 25-30 %, iota; 28-35 %, dan lambda ; 32-39 %. Larut dalam air 

panas (70
o
C), air dingin, susu, dan larutan gula, sehingga sering digunakan 

sebagai pengental atau penstabil pada berbagai minuman atau makanan. Dapat 

membuat gel dengan baik, sehingga banyak digunakan sebagai pengejel dan 

thichemen (Suptijah, 2002). 

2.2.2 Ciri-ciri Karagenan 

 Menurut Suptijah (2002), Karagenan memiliki ciri-ciri yang mudah untuk 

dikenali, baik fisik dan kimianya. Karagenan yang ada dipasaran saat ini memiliki 

ciri khas tersendiri sehingga konsumen dapat membedakan antara karagenan dan 

gelatin. Ciri-ciri karagenan, yaitu: 

1) Berbentuk tepung, 

2) Bersifat suspensi dan pembentuk emulsi roduk, 

3) Memiliki nilai kadar air 15 % pada RH 50 dan 25 % ada RH 70, 

4) Dapat mengikat sulfat, 

5) Penurunan daya hidrasi pada pH 6/ lebih, 
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6) Penggunaan karagenan berkonsentrasi sebesar 0,0005 % - 3 % tergantung 

produknya, 

7) Karagenan sering diencerkan dengan penambahan gula untuk tujuan 

standarisasi, serta dicampur dengan garam (food grade salt) untuk mendapat 

sifat gelasi serta kepekatan yang diinginkan, 

8) Daya simpan 1,5 tahun pada suhu kamar dan pada pH 5 - 6,9. 

 Bila karagenan dilakukan pemanasan yang diikuti pendinginan pada suhu 

tertentu, kappa, iota karagenan akan membentuk gel dalam air yang bersifat 

reversible. 

2.2.3 Manfaat Karagenan 

 Fungsi karagenan dalam berbagai produk adalah sebagai stabilisator 

(pengatur keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk gel, 

pengemulsi, dan lain-lain. Sifat ini banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, 

obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Perlu 

ditambahkan bahwa dewasa ini sekitar 80 % produksi karagenan digunakan dalam 

produk makanan. 

 Pada produk makanan yang berasal dari susu, karagenan telah luas dikenal 

sebagai aditif penting. Penambahan karagenan (0,01% - 0,05%) pada es krim 

berfungsi sebagai stabilisator yang baik. Sedang penambahan karagenan (0,02% - 

0,03%) pada susu coklat dapat mencegah pengendapan coklat dan pemisah krim 

serat meningkatkan kekentalan lemak dan pengendalian kalsium. 

 Sedangkan untuk fungsi karagenan di luar industri pangan banyak 

digunakan dalam industri farmasi. Penambahan karagenan (0,8% - 12%) pada 

pasta gigi akan memperhalus tekstur dan memperbaiki busanya. Sedang, 
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kegunaan karagenan pada produk farmasi lain umumnya ditujukan untuk 

memperbaiki sifat suspensi dan emulsi produk (Winarno, 1990). 

2.3 Kitosan 

  Kitosan terutama yang terbuat dari cangkang krustasea merupakan polimer 

alam  kedua yang paling berlimpah di alam setelah selulosa (Shahidi et al., 1999). 

Karena sifatnya yang tidak beracun, antibakteri, antioksidan, pembentuk film, 

biokompatibilitas dan biodegradabilitas, kitosan telah menarik perhatian sebagai 

bahan tambahan makanan alami (Majeti dan Kumar, 2000). 

  Kitin dan kitosan merupakan senyawa golongan karbohidrat yang dapat 

dihasilkan dari limbah hasil laut, khususnya golongan udang, kepiting, ketam, dan 

kerang. Kitosan adalah polisakarida yang diperoleh dari deasetilasi kitin, yang 

merupakan komponen utama dari exoskeleton dari krustasea. Menurut struktur 

kimia, kitosan terdiri dari 2-amino-2-deoksi-D-glukosa (glukosamin) monomer, 

terkait β-1-4-glycosidically, sedangkan kitin terdiri dari monomer-glukosamin N 

asetil- (Rabea et al., 2003). 

 

Gambar 1. Rumus Chitosan (Uragami, 2006) 

  Limbah udang yang dimanfaatkan umumnya adalah kulit dan kepalanya, 

sedangkan kitin dari rajungan diperoleh dari karapasnya. Kandungan kitin kulit 

udang mencapai 40-60% dari berat kering tubuhnya tergantung dari jenis dan 

spesiesnya. Sedangkan pada kulit rajungan kitinnya dapat mencapai 12,5-15%. 
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Kitin dan kitosan juga terkandung pada dinding sel jamur (Sudarshan et al., 

1992). 

  Perbedaan utama antara kitin dan kitosan terletak pada kelarutannya. Sifat 

kitin dicirikan oleh sifatnya yang sangat susah larut dalam air dan beberapa 

pelarut organik, rendahnya reaktivitas kimia dan sangat hidrofobik. Karena ketiga 

sifat tersebut penggunaan kitin relatif lebih sedikit dibandingkan kitosan dan 

derivatnya. Sifat multiguna kitosan tidak terlepas dari sifat alaminya. Sifat alami 

tersebut dapat dibagi menjadi dua sifat besar yaitu, sifat kimia dan biologi. Sifat 

kimia kitosan sama dengan kitin tetapi yang khas antara lain, merupakan polimer 

poliamin berbentuk linear, mempunyai gugus amino aktif, dan mempunyai 

kemampuan mengkhelat beberapa logam (Rismana, 2001). 

  Salah satu sifat paling khas dari polimer, termasuk kitosan adalah 

kemampuan untuk membentuk larutan kental, sehingga kitosan dapat berfungsi 

sebagai stabilizer, thickener, atau bahan pengental dan bersifat pseudoplastik serta 

viskoelastik (Cho et al., 2000). Viskositas kitosan dipengaruhi oleh derajat 

deasetilasi, berat molekul, konsentrasi, jenis pelarut, nilai pH larutan yang berlaku 

dan kekuatan ion, dan temperatur (Kumar, 2000). 

  Sifat biologi kitosan yang menguntungkan yaitu alami, (biodegradable) 

mudah diuraikan oleh mikroba, biokompatibel artinya sebagai polimer alami 

sifatnya tidak mempunyai akibat samping, dan tidak beracun (Muzzarelli, 1996). 

Di sisi lain, juga telah sifat biologis lainnya seperti analgesik, antitumoregenic, 

hemostatik, hipokolesterolemik dan antioksidan (Tharanathan dan Kittur, 2003). 

Sifat-sifat biologis ini membuat kitosan di satu sisi sebagai pilihan yang sangat 

baik untuk komponen aditif makanan alami dan bahan berharga untuk aplikasi 
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farmasi, dan industri biomedis (Rafaat dan Sahal, 2009). Di sisi lain, kitosan 

secara ekonomi lebih murah karena merupakan senyawa alami yang berasal dari 

deasetilasi kitin yang dihasilkan dari limbah udang, kepiting dan kerang (Knorr, 

1994).  

  Kitosan memiliki struktur khusus dengan kelompok amino reaktif. Oleh 

karena itu, kitosan menjadi senyawa bioaktif yang memperlihatkan fungsi 

antimikrobial (Kumar et al., 2004). Karena aktivitas antimikrobanya, kitosan 

dapat menghambat pertumbuhan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, jamur, 

dan ragi (Sagoo et al., 2002). Kitosan umumnya memiliki aktivitas antimikroba 

yang kuat terhadap bakteri dibandingkan terhadap jamur (Tsai et al., 2002). 

Namun, kitosan menunjukkan aktivitas antibakteri hanya dalam media asam 

karena kelarutannya rendah di atas pH 6,5 (No et al., 2002). 

  Kitosan merupakan polimer yang dapat dimakan dan biodegradable 

berasal dari kitin, kerangka utama bahan organik pada exoskeleton arthropoda, 

termasuk serangga, krustasea, dan beberapa jamur. Selain selulosa, kitosan adalah 

polimer alam yang paling banyak tersedia. Beberapa sifat yang diinginkan dari 

kitosan adalah bahwa film yang terbentuk tanpa penambahan aditif, penetrasi 

oksigen yang baik, permeabilitas karbon dioksida dan sifat mekanik yang baik 

serta aktivitas antimikroba terhadap bakteri ragi, dan jamur. Namun, satu 

kelemahan dengan kitosan adalah sensitivitas tinggi terhadap kelembaban (Ruban, 

2009). 

  Kitosan termasuk salah satu jenis polisakarida yang dapat bersifat sebagai 

barrier (penghalang) yang baik, karena pelapis polisakarida dapat membentuk 

matriks yang kuat dan kompak (Krochta et al., 1994). Saat ini, sebuah konsep 
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baru sedang dikembangkan dimana pengawet sebagai senyawa antimikroba dapat 

dibuat dalam bentuk lapisan atau film pada permukaan makanan untuk menjaga 

keawetan makanan lebih lama selama penyimpanan (Guilbert, 2000). 

  Edible coating atau film telah diselidiki mampu untuk menghambat 

kelembaban, oksigen, aroma, dan pengangkutan zat terlarut (Ouattara et al., 

2000). Selain itu, edible coating atau film adalah salah satu metode yang paling 

efektif untuk menjaga kualitas makanan (Pranoto et al., 2005), sebagai pengikat 

warna, flavor, sumber gizi, dan bahan antioksidan (Cassariego et al., 2007). 

Karena masalah lingkungan pula, pelapis dibuat dari biopolimer yang dapat 

dimakan seperti protein, polisakarida, dan lipid yang biasanya digunakan sebagai 

antimikroba (Ouattara et al., 2001). Kitosan sebagai polimer alam telah 

menunjukkan mampu memenuhi syarat sebagai bahan utama untuk edible coating 

atau film karena tidak beracun, bersifat biodegradable, biokompatibilitas, 

biofunctionality, dan bersifat antimikroba (Wang, 1992). 

2.4 Pati Kimpul 

Taksonomi tumbuhan kimpul adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Arecales 

Famili  : Araceae 

Genus  : Xanthosoma 

Spesies : Xanthosoma sagittifolium 

(Purseglove, 1972). 

Talas kimpul (Xanthosoma sagittifolium) merupakan salah satu umbi-

umbian, yang banyak mengandung karbohidrat, vitamin C, thiamin, riboflavin, zat 
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besi, fosfor, zinc, niacin, potassium, tembaga, mangan dan serat yang sangat 

bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan karbohidrat yang tinggi (34,2 g/100 g) 

sangat memungkinkan talas kimpul dimanfaatkan sebagai sumber pati modifikasi 

(Koswara, 2009). 

Kimpul (Xanthosoma speciosa) merupakan salah satu dari tiga jenis 

tanaman talas dari family Araceae. Jenis tanaman ini lebih besar daripada talas 

(Colocasia esculenta) yang salah satunya dikenal dengan nama talas Bogor. Talas 

merupakan sumber karbohidrat yang mudah dicerna dan memiliki kandungan 

karbohidrat sekitar 70-80%. Namun demikian, talas baru dimanfaatkan sebagai 

sumber pangan alternative di daerah-daerah tertentu apabila terjadi paceklik atau 

bencana alam. Kimpul dapat dibedakan dengan talas taro (Colocasia) dari umbi 

dan bentuk daun, serta letak tangkai daunnya. Sebagian batangnya berada diatas 

tanah, dengan daun berbentuk tumbak. Tumbuhan ini jarang berbunga, bunganya 

berbentuk bulir, mempunyai bunga jantan, bunga mandul, dan bunga betina. 

Getah berwarna putih agak kental, cornel banyak dan berkumpul, sehingga sering 

disebut talas kimpul (Kusumo et al., 2002). 

Umbi kimpul tersusun sebagian besar oleh pati sehingga potensial 

dikembangkan sebagai bahan pengganti sumber pati yang lain. Masalah utama 

dalam pemanfaatan kimpul adalah tingginya kandungan senyawa oksalat 

penyebab rasa gatal, serta potensial dalam mempercepat tumbuhnya batu ginjal, 

sebagian besar senyawa oksalat berupa senyawa yang larut yaitu sebanyak 73,34 

%, oleh karena itu diperlukan cara penanganan khusus untuk menurunkan kadar 

oksalatnya (Haryono et al., 1994). 
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Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 g Umbi Kimpul 

Kandungan Gizi Jumlah 

Energi (Kal)                       145 

Protein (g)                       1,9 

Lemak (g)                       0,2 

Hidrat arang (g)                       25 

Kalsium (mg)                       47 

Fosfor (mg)                       67 

Zat besi (mg)                       0,7 

Vitamin A (IU)                       0 

Vitamin B1 (mg)                       0,06 

Vitamin C (mg)                       4 

Air (g)                       72,4 

Bagian yang dapat dimakan / bdd (%)                       80 

(Widowati dan Sunihardi, 2000) 

2.4.1 Potensi Wilayah 

Kimpul di Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda, dibeberapa 

daerah antara lain : Taleus Hideung, kimpul bodas, kimpul bejo (Sunda), bentul, 

kimpul linjik (Jawa), tales campa (Madura). Kimpul adalah salah satu jenis talas-

talasan yang tumbuh pada kondisi (Marinih, 2005) : 

1. Kandungan humus dan air cukup (tanaman kimpul menghendaki tumbuh 

ditanah kering dan cukup air tetapi tidak becek atau pada kondisi lembab). 

2. PH tanah antara 5,5 - 5,6. 

3. Tumbuh optimal pada ketinggian 250 - 1.100 meter dpl. 

4. Dapat tumbuh diberbagai curah hujan, tapi optimum pada curah hujan rata-

rata 1000 mm per tahun. 

5. Suhu optimum pertumbuhan 21 - 27
o
C. 

2.4.2 Sifat fisik dan kimia 

Umbi kimpul (Xanthosoma Sagittifolium Schott) merupakan suku Aracea, 

kimpul tergolong tumbuhan berbunga (Agiospermae) dan berkeping satu 
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(Monocotylae). Umbi kimpul hanya dapat tumbuh ditempat yang tidak becek, 

meskipun begitu untuk tumbuhnya kimpul memerlukan pengairan yang cukup 

(Lingga, 1995). 

Ciri-ciri fisik kimpul secara umum adalah sebagai berikut (Marinih, 2005): 

1. Bentuk umbi kimpul silinder hingga agak bulat, terdapat ruas dengan 

beberapa bakal tunas. Jumlah umbi anak dapat mencapai 10 buah atau lebih, 

dengan panjang sekitar 12 - 25 cm dan diameter 12 - 25 cm. Umbi yang 

dihasilkan biasanya mempunyai berat 300 - 1000 gram. 

2. Struktur umbi kimpul terdiri dari kulit, korteks dan pembuluh floem dan 

xylem. Kulit umbi mempunyai tebal sekitar 0,01 - 0,1 cm, sedangkan 

korteksnya setebal 0,1 cm. pada pembuluh floem dan xylem terdapat 

pembuluh-pembuluh pati. 


