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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kacang Merah 

Kacang merah (Phaseolus vulgaris) tergolong tanaman kelompok kacang 

polong (legume); satu keluarga dengan kacang hijau, kacang kedelai, kacang tolo 

dan kacang uci. Kacang merah mudah didapatkan karena sudah ditanam di 

seluruh propinsi di Indonesia. Ada beberapa jenis kacang merah diantaranya 

adalah red bean, kacang adzuki (kacang merah kecil) dan kidney bean (kacang 

merah besar). Kacang merah atau kacang jogo (kacang buncis tipe tegak) 

merupakan tanaman semak yang tegak dan ada yang merambat. Tinggi tanaman 

kacang merah sekitar 3,5 – 4,5 meter, warna biji bertotol-totol merah tua dan 

buahnya berbentuk polong memanjang, sedikit lebih panjang dibandingkan 

buncis.  Jumlah biji kacang merah sekitar 2-3 biji dalam satu polongnya (Zebua, 

2009).   

Adapun taksonomi tanaman kacang merah adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Leguminoseae 

Sub Famili : Papilionoideae 

Genus  : Phaseolus 

Spesies  : Phaseolus vulgaris 
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Gambar 1. Kacang merah (Phaseolus vulgaris) 

Biji kacang merah merupakan bahan makanan yang mempunyai energi 

tinggi dan sekaligus sumber protein nabati yang potensial, karena itu peranannya 

dalam usaha perbaikan gizi sangatlah penting. Di samping kaya akan protein, biji 

kacang merah juga merupakan sumber karbohidrat, mineral dan vitamin. 

Kandungan vitamin per 100 gram biji adalah vitamin A 30 SI, thiamin/vitamin B1 

0,5 mg, riboflavin/vitamin B2 0,2 mg, serta niasin 2,2 mg (Astawan, 2009). 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Kacang-Kacangan per 100 gram 

Zat Gizi 
Kacang 

Merah 

Kacang 

Kedelai 

Kacang 

Hijau 

Kacang 

Tanah 

Energi (kkal) 314 381 323 525 

Protein (g) 22,1 40,4 22,9 27,9 

Lemak (g) 1,1 16,7 1,5 42,7 

Karbohidrat (g) 56,2 24,9 56,8 17,4 

Serat (g) 4 3,2 7,5 2,4 

Kalsium (mg) 502 222 223 310 

Fosfor (mg) 429 628 319 456 

Besi (mg) 10,3 10 7,5 5,7 

Sumber : Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009) 

2.2 Pati Kacang Merah 

Pati merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuhan dan merupakan 

karbohidrat utama yang dimakan oleh manusia sebagai sumber energi utama. Pati 

terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut 

disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin (Winarno, 2005). 
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Molekul amilosa merupakan polimer dari unit-unit glukosa dengan bentuk ikatan 

α-1,4 glikosidik, berbentuk rantai lurus, tidak bercabang atau mempunyai struktur 

heliks yang terdiri dari 200 - 2000 satuan anhidroglukosa sedangkan amilopektin 

merupakan polimer unit-unit glukosa dengan ikatan α-1,4 glikosidik pada rantai 

lurus dan ikatan α-1,6-glikosidik pada percabangan, terdiri dari 10.000 - 100.000 

satuan anhidroglukosa (Adebowale and Lewal, 2003). 

 

Gambar 2. Struktur Molekul Amilosa dan Amilopektin 

(Sumber: Canisag, 2015) 

Amilosa memiliki kemampuan membentuk kristal karena struktur rantai 

polimernya yang sederhana. Strukturnya yang sederhana ini dapat membentuk 

interaksi molekuler yang kuat. Interaksi ini terjadi pada gugus hidroksil molekul 

amilosa. Pembentukan ikatan hidrogen ini lebih mudah terjadi pada amilosa 

dibanding amilopektin. Namun, pada dasarnya struktur amilopektin sama seperti 

amilosa, yaitu terdiri dari rantai pendek α-1,4-D-glukosa dalam jumlah yang besar 

(Taggart, 2004). 
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Jumlah fraksi amilosa-amilopektin sangat berpengaruh pada profil 

gelatinisasi pati. Gelatinisasi merupakan suatu proses ketika granula pati 

dipanaskan dengan air yang cukup sehingga terjadi pengembangan granula pati 

dan menghasilkan cairan yang kental untuk memberikan kualitas produk yang 

diinginkan (Rohaya dkk., 2013). Proses ini terjadi pemecahan ikatan 

intermolekuler dari pati dengan adanya panas dan air yang diberikan (Daomukda 

dkk., 2011). 

Pati kacang merah diperoleh dari bagian biji. Untuk mendapatkan pati 

yang baik, biji kacang merah yang mengandung pati dilakukan pengolahan 

meliputi pencucian, pengeringan, penggilingan dan pengayakan (Alam, 2006). 

Kandungan pati dalam kacang merah sebesar 39,45%. Penggunaan pati polong-

polongan dalam industri makanan biasanya digunakan sebagai bahan baku 

makanan ringan dan industri sirup glukosa. Pemilihan pati kacang merah sebagai 

bahan baku untuk berbagai makanan ini disebabkan oleh sifat gelatinasinya yang 

sangat kental (Julius et al., 2004). 

Menurut Hendrarsono (1984), suhu gelatinisasi pati kacang merah berkisar 

antara 71 - 84oC. Suhu gelatinisasi ini relatif lebih tinggi daripada pati kacang 

hijau yang berkisar antara 60 - 67oC. Hal ini disebabkan karena kandungan 

amilosa pati kacang merah yang lebih tinggi dan ukuran granula pati yang relatif 

kecil (3,8 - 13,5 µm). Pati kacang merah mempunyai granula bentuk oval dengan 

ukuran antara 20 - 60 mikron dengan kadar amilosa 27% dan mempunyai suhu 

gelatinasi berkisar 69oC. Menurut Haryadi (2000), kadar amilosa pati kacang 

merah 29%. 
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Tabel 2. Sifat Fisik, Kimia dan Fungsional Pati Tanaman Kacang Merah 

Sifat Pati Kacang Merah Komposisi 

Fisik 

1. Bentuk granula pati (oval)* 

2. Ukuran granula (20-6)* 

3. Densitas (g/ml) 

 

- 

- 

0,67 

Kimia 

1. Kadar air (%) 

2. Gula reduksi (%) 

3. Pati (%) 

4. Amilosa (%) 

5. Lipida (%) 

6. Protein (%) 

7. Serat (%) 

8. Abu/Mineral (%) 

9. Derajat asam (NaOH 0,1 N/100 g) 

 

7,75 

0,02 

90,49 

39, (29)* 

0,74 

0,45 

0,23 

0,21 

1,23 

Sifat Fungsional 

1. Daya serap air (g/g) 

2. Daya serap minyak (g/g) 

3. Sineresis (%) 

4. Swelling power (g/g) 

5. Solubility (g/g)  

 

0,77 

0,49 

4,19 

10,48 

19,04 

Sumber : (Alam, 2006; *Haryadi, 2000) 

Tabel 3. Karakteristik Fisik dan Kimia Pati Kacang Merah 

Parameter Kisaran Nilai 

Kadar pati (%) 

Kadar amilosa (%) 

Suhu gelatinisasi (oC) 

Ukuran granula (µm) 

Kadar air (%) 

pH 

Kehalusan (%) 

Derajad putih  

75,18 

24,08 

73,50 

9,00 

18,38 

5,21 

90,76 

86,25 

Sumber : Hendarsono (1984) 

2.3 Edible Film 

Edible film merupakan suatu lapis tipis yang melapisi bahan pangan yang 

layak dikonsumsi, dan dapat terdegradasi oleh alam secara biologis. Selain 

bersifat biodegradable, edible film dapat dipadukan dengan komponen tertentu 

yang dapat menambah nilai fungsional dari kemasan itu sendiri (Kusumawati 

dkk., 2013). Edible film ini bersifat biodegradable dan dapat dimakan sehingga 
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dapat mengurangi penggunaan kemasan yang nondegradable (Bourtoom, 2006). 

Menurut Kusumawati dkk. (2013), edible film memiliki potensi untuk 

memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kualitas dari bahan pangan 

dengan tidak merubah aroma, rasa, tekstur dan penampakan. 

Salah satu fungsi utama dari edible film adalah kemampuan mereka dalam 

peranannya sebagai penghalang, baik gas, minyak atau yang lebih utama air. 

Kadar air makanan merupakan titik penting untuk menjaga kesegaran, mengontrol 

pertumbuhan mikroba dan tektur yang baik. Edible film dapat mengontrol Aw 

(water activity) melalui pelepasan atau penerimaan air (Hui, 2006). Fungsi dan 

penampilan edible film bergantung pada sifat mekaniknya yang ditentukan oleh 

komposisi bahan di samping proses pembuatan dan metode aplikasinya 

(Rodriguez et al., 2006). Salah satu fungsi utama dari edible film adalah 

peranannya sebagai penghalang, baik gas, minyak, dan air. Edible film dapat 

digunakan sebagai pengemas bahan makanan seperti kacang-kacangan dan biji-

bijian (Krisna, 2011), sosis, buah-buahan dan sayuran segar serta daging.  

2.4 Komponen Pembentuk Edible Film 

Komponen bahan dasar edible film dapat dibagi menjadi tiga golongan 

yaitu hidrokoloid, lipid dan komposit. Komponen hidrokoloid dapat dijadikan 

edible film diantaranya adalah protein, derivat selulosa, alginat, pektin, pati dan 

polisakaridanya. Lipid yang cocok adalah lilin, asilgliserol dan asam lemak. 

Edible film dari bahan campuran hidrokoloid dan lipid (komposit) dapat berbentuk 

bilayer, dimana lapisan yang satu hidrokoloid bercampur dalam lapisan 

hidrofobik. Komponen pembentuk edible film akan berpengaruh terhadap 

karakteristik fisik dan mekanik film yang dihasilkan. 
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a. Hidrokoloid 

Hidrokoloid yang digunakan sebagai bahan baku edible film adalah protein 

dan karbohidrat. Film yang dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum serta 

pati yang dimodifikasi secara kimia. Pembentukan edible film berbahan dasar 

protein antara lain dapat menggunakan gelatin, kasein, protein kedelai, protein 

whey, gluten gandum dan protein jagung. Edible film yang terbuat dari 

hidrokoloid sangat baik sebagai penghambat perpindahan oksigen, memiliki 

karakteristik mekanik yang baik sehingga cocok digunakan untuk memperbaiki 

struktur film agar tidak mudah hancur (Krochta et al., 1994) 

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 

non-toksik (Krochta et al., 1994). Edible film yang dibuat dari hidrokoloid 

mempunyai kelebihan diantaranya untuk melindungi produk terhadap oksigen, 

karbondioksida dan lipid serta meningkatkan kekuatan fisik. Kelemahan film dari 

karbohidrat adalah tingkat ketahanan terhadap uap air sangat rendah akibat sifat 

hidrofiliknya. 

Beberapa jenis protein yang berasal dari protein tanaman dan hewan dapat 

membentuk film seperti gluten gandum, protein kedelai, protein kacang, keratin, 

kolagen, gelatin, kasein dan protein dari whey susu. Albumin telur dapat 

digunakan sebagai bahan pembetuk film yang baik yang dikombinasikan dengan 

gluten gandum dan protein kedelai. Edible film dari protein sangat dipengaruhi 

oleh perubahan pH (Krochta et al., 1994). 
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b. Lipid 

Edible film yang berasal dari lipid sering digunakan sebagai penghambat 

uap air atau bahan pelapis untuk meningkatkan kilap pada produk-produk 

kembang gula. Edible film dari lipid mempunyai kelebihan yaitu baik digunakan 

untuk melindungi penguapan air atau sebagai bahan pelapis untuk mengoles 

produk konfeksioneri, sedangkan kekurangannya yaitu kegunaan dalam bentuk 

murni sebagai film terbatas karena kekurangan integritas dan ketahanannya. 

Karakteristik edible film yang dibentuk oleh lemak tergantung pada berat 

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

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

carnauba, asam lemak, monogliserida dan resin (Lee & Wan, 2006). 

c. Komposit 

Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

komposit film dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), di mana satu lapisan 

merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida atau dapat berupa 

gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari 

hidrokolid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen 

lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan 

air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan terhadap uap air. Edible film 

gabungan antara lipida dan hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-

buahan dan sayuran yang telah diolah minimal. Edible film dari komposit dapat 

meningkatkan kelebihan dari film hidrokoloid dan lipid serta mengurangi 

kelemahannya. 
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2.5 Bahan Tambahan dalam Pembuatan Edible Film  

Dalam pembuatan edible film, perlu dilakukan penambahan bahan-bahan 

lain selain bahan utama. Diantaranya adalah STPP dan plasticizer. Keterangan 

tentang STPP dan plasticizer dapat dijelaskan sebagai berikut:  

2.5.1 Sodium Tripolyphospate (STPP) 

Sodium tripolyphospate (STPP) atau merupakan bahan kimia berbentuk 

serbuk dan atau butir-butir halus berwarna putih yang terdiri dari Na5P3O. STPP 

merupakan salah satu agen crosslinking selain phosphorus oxycloride, sodium 

trimetaphosphate (STMP), epichlorohydrin, formaldehyde dan asam borat 

(Canisag, 2015), monosodium fosfat (MSP) (Mao et al., 2006).  

Crosslinking (ikatan silang) adalah ikatan kovalen atau ionik yang 

menghubungkan satu rantai polimer ke polimer lainnya dan membuat polimer 

kuat. Pembentukan ikatan antar molekul ini dengan menggunakan bahan kimia 

yang berbeda yang disebut agen crosslinking (Canisag, 2015).  

 

Gambar 3. Struktur Pati Alami dan Pati Termodifikasi secara Crosslinking 

(Sumber: Canisag, 2015) 

Penyilangan polimer yang mengandung gugus hidroksil, seperti pati, 

memerlukan agen yang dapat bereaksi dengan paling sedikit dua gugus hidroksil 

dalam satu molekul polimer. Crosslinking digunakan untuk memperbaiki sifat 

mekanik dan stabilitas film pati. Crosslinking terjadi ketika agen crosslinking 



13 
 

membentuk ikatan intramolekul dengan gugus hidroksil primer (C6-OH) atau 

gugus hidroksil sekunder (C2-OH dan C3-OH). Dengan demikian, crosslinking 

dapat meningkatkan interaksi intramolekul antara rantai pati. 

Agen crosslinking seperti STPP akan membentuk monoester melalui 

reaksi dengan granula pati melalui pemanasan atau dengan cara menambahkan 

STPP pada sluri pati, mengatur pH, pencampuran, filtrasi dan pengeringan. 

Pembentukan pati monophosphate merupakan salah satu cara untuk memperbaiki 

sifat alami pati. Pembentukan pati monophosphate ini dapat dilakukan dengan 

penambahan garam seperti ortho-, pyro-, atau tripolyphosphate. Penambahan 

garam akan menghasilkan pati yang memiliki viskositas tinggi, kenampakan cerah 

dan gel yang kompak (Yulianto, 2017). Penggunakan STPP juga akan 

menyebabkan ikatan pati menjadi kuat, tahan terhadap pemanasan dan asam 

sehingga dapat menurunkan derajat pembengkakan granula serta meningkatkan 

stabilitas adonan, karena adanya ikatan antara pati dengan fosfat diester atau 

ikatan silang antar gugus hidroksil (OH) (Retnaningtyas, 2014). 

 

Gambar 4. Model Reaksi Pati dengan STPP 

Pati akan bereaksi dengan sodium tripolyphosphate (STPP) dan akan 

membentuk pati monofosfat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Gugus 

monofosfat memiliki fungsi menstabilkan pati dengan mengikat silang antara 
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amilosa dan amilopektin. Selain itu, pati monofosfat juga akan mempengaruhi 

ion-ion pada molekul pati serta merubahnya menjadi polielektrolit ionik. Pati 

monofosfat ketika terdispersi dalam air akan memiliki viskositas yang lebih 

tinggi, kejernihan yang lebih cerah dan stabilitas yang lebih baik. Gugus substitusi 

monofosfat akan menurunkan suhu gelatinisasi. Pati monofosfat sebagai pati 

termodifikasi dapat dibuat dengan mereaksikan pati dengan mono atau 

orthophosphate atau STPP dengan kadar yang dinyatakan tidak lebih dari 0,4% 

(Stephen et al., 2006). 

2.5.2 Plasticizer 

Plasticizer merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam bahan 

pembentuk edible film. Menurut Lee dan Wan (2006), plasticizer adalah substansi 

bersifat non-volatil, memiliki titik didih yang tinggi, tidak memisah, yang ketika 

ditambahkan ke dalam materi lain mengubah sifat fisik dan mekanik dari material 

tersebut. Penggunaannya dapat meningkatkan fleksibilitas, menurunkan gaya 

intermolekuler sepanjang rantai polimernya, sehingga film akan lentur ketika 

dibengkokkan (Rodriguez et al., 2006). Damat (2008) mengemukakan bahwa 

karakteristik fisik edible film dipengaruhi oleh jenis bahan serta jenis dan 

konsentrasi plasticizer. Secara umum plasticizer dibutuhkan sekitar 10 - 60% dari 

berat kering, tergantung dari kekakuan polimer (Sothernvit dan Krochta, 2005).  

Gliserol (C3H8O3) merupakan senyawa alkohol polihidrat (polyol) dengan 

3 buah gugus hidroksil dalam satu molekul atau disebut alkohol trivalent. Nama 

lain gliserol adalah gliserin atau 1,2,3-propanetriol atau CH2OHCHOHCH2OH. 

Gliserol tidak berwarna, tidak berbau, rasanya manis, bentuknya liquid sirup, 

meleleh pada suhu 17,8oC, mendidih pada suhu 290oC dan larut dalam air dan 
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etanol. Sifat gliserol higroskopis, seperti menyerap air dari udara, sifat ini yang 

membuat gliserol digunakan pelembab pada kosmetik. Gliserol terdapat dalam 

bentuk ester (gliserida) pada semua hewan, lemak nabati dan minyak. Gliserol 

termasuk jenis plasticizer yang bersifat hidrofilik, menambah sifat polar dan 

mudah larut dalam air (Huri dan Nisa, 2014). 

2.6 Sifat Fisik, Mekanik dan Barrier Edible Film 

a. Ketebalan Edible Film 

Ketebalan merupakan sifat fisik edible film yang besarnya dipengaruhi 

oleh konsentrasi hidrokoloid pembentuk edible film dan ukuran plat kaca 

pencetak. Ketebalan edible film sangat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik 

edible film, seperti tensile strength, elongation dan Water Vapor Transmission 

Rate (WVTR). Sebagai kemasan, semakin tebal edible film, maka kemampuan 

penahannya akan semakin besar atau semakin sulit dilewati uap air, sehingga 

umur simpan produk akan semakin panjang. Menurut Diredja (1996), ketebalan 

pengemas akan memengaruhi umur simpan produk, apabila semakin tebal maka 

laju transmisi uap air dan gas akan semakin rendah. Akan tetapi, kenampakan 

edible film yang tebal akan memberi warna yang semakin buram atau tidak 

transparan dan akan mengurangi penerimaan konsumen karena produknya 

menjadi kurang menarik. Berdasarkan Japan Industrial Standard (1997) 

maksimal nilai ketebalan yang dimiliki edible film sebesar 0,25 mm. 

b. Kelarutan dalam Air 

Kelarutan film merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

biodegradibilitas film ketika digunakan sebagai pengemas. Ada film yang 

dikehendaki tingkat kelarutannya tinggi atau sebaliknya tergantung jenis produk 
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yang dikemas (Nurjannah, 2004). Daya larut film sangat ditentukan oleh sumber 

bahan dasar pembuatan film. Edible film berbahan dasar pati tingkat kelarutannya 

dipengaruhi oleh ikatan gugus hidroksil pati. Makin lemah ikatan gugus hidroksil 

pati, makin tinggi kelarutan film. Edible film dengan daya larut yang tinggi 

menunjukkan film tersebut mudah dikonsumsi.  

c. Transparansi 

Transparansi adalah kemampuan suatu bahan untuk meneruskan cahaya. 

Transparansi edible film dipengaruhi oleh ketebalan edible film, dimana semakin 

tebal edible film maka transparansinya akan semakin rendah dan tidak disukai 

karena kenampakannya. 

d. Kekuatan Tarik (Tensile Strength) 

Tensile Strength adalah ukuran untuk kekuatan film secara spesifik, 

merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai film tetap bertahan 

sebelum putus/sobek (Krochta & Johnston, 1997). Pengukuran ini untuk 

mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum 

pada setiap luas area film. Sifat tensile strength tergantung pada konsentrasi dan 

jenis bahan penyusun edible film terutama sifat kohesi struktural. Kohesi 

struktural adalah kemampuan polimer untuk menentukan kuat atau tidak ikatan 

antar rantai molekul antar rantai polimer. Berdasarkan Japan Industrial Standard 

(1997) minimal nilai kuat tarik yang dimiliki edible film 0,39 MPa. 

e. Pemanjangan (Elongasi) 

Pemanjangan didefinisikan sebagai persentase perubahan panjang film 

pada saat film ditarik sampai putus (Krochta & Johnston, 1997). Pada umumnya 
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keberadaan plasticizer dalam proporsi lebih besar akan membuat nilai persen 

kemuluran suatu film meningkat lebih besar. Elastis merupakan kebalikan dari 

persen pemanjangan karena nilainya akan semakin menurun seiring meningkatnya 

jumlah plasticizer dalam film. Elastisitas menurun berarti fleksibilitas film 

meningkat. Modulus elastisitas merupakan ukuran dasar dari kekakuan (stiffness) 

sebuah film (Banerjee dkk., 1995). Berdasarkan Japan Industrial Standard (1997) 

nilai elongasi <10% berarti sangat buruk, apabila >50% berarti sangat baik. 

f. Laju Transmisi Uap Air 

Laju transmisi uap air (Water Vapor Transmission Rate/WVTR) adalah 

jumlah uap air yang melalui suatu permukaan persatuan luas atau slope jumlah 

uap air dibagi luas area. Edible film dengan bahan dasar polisakarida umumnya 

sifat barrier terhadap uap airnya rendah. Film hidrofilik seringkali 

memperlihatkan hubungan-hubungan positif antara ketebalan dan permeabilitas 

uap air (Liu and Han, 2005). Faktor utama penyebab tingginya nilai laju transmisi 

uap air edible film adalah komponen hidrofilik lebih tinggi dibanding komponen 

hidrofobik, namun peningkatan komponen hidrofobik dalam matrik edible film 

dapat menyebabkan penurunan elastisitas (Garcia et al., 2000). Berdasarkan 

Japan Industrial Standard (1997) nilai laju transmisi uap air maksimal 7 

g/m2/hari. 

2.7 Edible Film dari Pati Kacang Merah 

Pati kacang merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 

edible film. Penelitian Krisna (2011) pembuatan edible film menggunakan pati 

kacang merah dengan konsentrasi 3% (b/v) kemudian ditambah gliserol 30% 

(b/b). Edible film pati kacang merah dengan variasi waktu regelatinasi dan waktu 
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MH, memberikan pengaruh yang nyata pada nilai kelarutan dan tensile strength, 

sedangkan pada nilai elongasi, ketebalan dan kadar air menunjukkan hasil yang 

tidak berpengaruh secara nyata. Edible film yang diregelatinasi dan MH 

memberikan nilai kelarutan yang semakin menurun yaitu berkisar 24,47 - 29,16 

%, dan nilai tensile strength yang semakin besar dengan semakin tingginya MH 

yaitu sebesar 2,88 - 5,49 Mpa. Edible film pati kacang merah yang terbaik pada 

penelitian ini adalah edible film dengan variasi perlakuan waktu regelatinasi 1 jam 

dan MH 1,5 jam dengan nilai tensile strength tertinggi sebesar 5,49 MPa, dengan 

nilai kelarutan 17,18%, elongasi 18,08%, kadar air 12,49% dan ketebalan 80,61 

µm. 

2.8 Edible Film dengan Penambahan STPP 

 Penggunaan pati alami pada pembuatan edible film akan membuat sifatnya 

menjadi rapuh dan rentan mengalami kerusakan jika diberikan beban. Salah satu 

cara untuk memperbaiki sifat pati alami dalam pembuatan edible film yaitu 

dengan cara memodifikasi pati. Modifikasi pati yang dapat memperbaiki sifat pati 

alami salah satunya yaitu modifikasi pati secara ikat silang (crosslinking). 

Penambahkan crosslinking agent dapat menyebabkan terbentuknya ikatan-ikatan 

(jembatan) baru antar molekul di dalam pati itu sendiri atau diantara molekul pati 

yang satu dengan molekul pati yang lain (Teja dkk., 2008). Bahan kimia yang 

dapat digunakan dalam modifikasi ikat silang salah satunya yaitu sodium 

tripolyphosphate (STPP). 

Wattimena dkk.(2016) menyatakan bahwa penggunaan pati modifikasi 

fosfat dalam pembuatan edible film memberikan pengaruh terhadap sifat kimia 

dan mekanik dari edible film pati sagu yang dihasilkan. Detduangchan dkk. (2014) 
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juga telah melakukan penelitian tentang peningkatan sifat film pati beras 

biodegradable dengan menggunakan zat pengikat silang kimia menghasilkan nilai 

kekuatan tarik berkisar antara 4,36 - 7,57 MPa dan transmisi uap air 2,48 - 3,84 

g.mm/m2.day.KPa. Penelitian Maharani dkk. (2017) tentang edible film dari pati 

sagu termodifikasi oleh STPP (0%; 0,5%; 1% dan 1,5%) menghasilkan nilai 

transparansi 3,1410 – 3,3110 (A546/mm) dan nilai WVTR 22,7418 – 37,1538 

(g/m2/jam). Penelitian Wardana (2017) tentang edible film berbasis singkong 

karet dengan penambahan STPP dan filtrat jahe. Rerata kuat tarik edible film 

berkisar antara 3,03 MPa hingga 4,89 MPa.  

 


