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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Kemasan untuk makanan yang terbuat dari bahan organik saat ini semakin 

meningkat. Tujuannya yaitu untuk menggantikan kemasan non-biodegradable dan 

meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam. Kemasan tersebut bersifat ramah 

lingkungan dan biasa disebut dengan kemasan edible (edible packaging). Edible 

film merupakan lapisan tipis dan transparan yang terbuat bahan-bahan yang dapat 

dikonsumsi. Edible film dapat terbuat dari senyawa hidrokoloid (pati dan protein) 

dan lemak, atau kombinasi keduanya. Edible film dengan bahan dasar pati telah 

banyak dilakukan. Pati sebagai sumber alam yang dapat diperbarui tersedia secara 

luas dan mudah mendapatkannya (Fama dkk., 2005). Ubi-ubian, serealia, dan biji 

polong-polongan merupakan sumber pati yang paling penting. 

Kacang merah (Phaseolus vulgaris) merupakan salah satu kacang-

kacangan yang banyak diproduksi di Indonesia. Produksi kacang merah di 

Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 34 ton pada tahun 2017 (Badan Pusat 

Statistik, 2017). Sementara penggunaannya sebagai bahan makanan (food) sebesar 

32 ton. Kacang merah biasanya digunakan sebagai pelengkap dalam pembuatan 

bubur, sup, tepung, es, kolak, sayur dan lain sebagainya. Pemanfaatan kacang 

merah dapat ditingkatkan dengan mengolah kacang merah menjadi bahan edible 

film. Kandungan pati dalam kacang merah sebesar 39,45%. Kandungan amilosa 

pati kacang merah adalah 29% (Haryadi, 2000) dan 39% (Alam, 2006). Selain itu 

pati kacang merah juga memiliki sifat gelatinisasi yang sangat kental (Julius et al., 

2004). Oleh karena itu pati kacang merah sangat berpotensi untuk digunakan 

sebagai bahan baku edible film yang baik. 
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Pembuatan edible film dapat dilakukan penambahan plasticizer seperti 

gliserol dalam larutan film bertujuan untuk mengurangi kerapuhan dan 

meningkatkan fleksibilitas film. Selain itu, juga ditambahkan agen crosslinking. 

Penambahan agen crosslinking bertujuan untuk memperkuat ikatan hidrogen 

intermolekuler (Cagri dkk, 2003). Salah satu agen crosslinking yaitu sodium 

tripolyphosphate (STPP). Stephen et al., (2006) menyatakan bahwa inkorporasi 

STPP dalam modifikasi pati akan menghasilkan pati mosnophosphate yang ketika 

terdispersi akan memiliki viskositas yang lebih tinggi, peningkatan kejernihan dan 

stabilitas. STPP merupakan bahan kimia yang diperbolehkan penggunaannya 

dalam bahan pangan dengan batas maksimal 0,4% (Food and Drug 

Administration, 2012). STPP selain mudah didapatkan, harganya juga lebih murah 

dibanding agen crosslinking lainnya seperti POCl3 (Phosphorus Oxychloride), EPI 

(Epichlorohyde) dan STMP (Sodium Trimetaphosphate). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

penambahan konsentrasi pati kacang merah dan konsentrasi STPP yang tepat 

dalam pembuatan edible film sehingga didapatkan karakteristik yang baik. Hal 

tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk memberikan judul penelitian ini dengan 

judul “Karakteristik Edible Film dari Pati Kacang Merah (Phaseolus Vulgaris) 

dengan Penambahan Agen Crosslinking Sodium Tripolyphosphate”. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara konsentrasi pati kacang merah dan konsentrasi 

sodium tripolyphosphate terhadap karakteristik edible film yang dihasilkan. 
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2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pati kacang merah terhadap karakteristik 

edible film yang dihasilkan. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi sodium tripolyphosphate terhadap edible 

film yang dihasilkan. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat interaksi antara konsentrasi pati kacang merah dan konsentrasi 

sodium tripolyphosphate terhadap karakteristik edible film yang dihasilkan. 

2. Terdapat pengaruh konsentrasi pati kacang merah terhadap karakteristik edible 

film yang dihasilkan. 

3. Terdapat pengaruh konsentrasi sodium tripolyphosphate terhadap karakteristik 

edible film yang dihasilkan. 

 


