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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan penggunaan plastik semakin 

meningkat, seperti untuk kebutuhan kemasan pangan, kemasan dari peralatan 

rumah tangga, dan lain sebagainya. Sifat ketergantungan masyarakat terhadap 

penggunaan plastik dapat membahayakan lingkungan karena plastik bersifat non-

biodegradable, yaitu tidak mudah terdegradasi oleh mikroorganisme. Akibatnya 

limbah plastik semakin lama semakin banyak. Karena banyaknya limbah plastik 

yang tidak mudah terurai maka dibuatlah bioplastik yang dapat dipakai sebagai 

pelapis makanan yaitu edible film. 

Edible film merupakan salah satu alternatif kemasan yang dapat 

diaplikasikan pada bahan pangan karena sifatnya yang dapat terurai secara alami 

(biodegradable) sehingga ramah lingkungan, terbuat dari bahan yang aman bagi 

kesehatan sehingga dapat dikonsumsi bersama dengan bahan pangan yang 

dilapisinya. Edible film dibuat dari bahan alami misalnya polisakarida, protein, 

lemak atau kombinasi dari beberapa bahan (komposit) (Cerqueira et al., 2011). 

Karagenan merupakan polisakarida polimer yang larut dalam air dari rantai linear 

sebagian galaktan sulfat yang memiliki potensi tinggi sebagai pembentuk edible 

film, karagenan memiliki sifat membentuk gel paling baik, stabil dan elastis, tidak 

mudah sobek dan dapat dimakan dan dapat diperbaharui. (Skurtys et al., 2010).  

Edible film yang berbahan dasar karagenan memiliki kelemahan yaitu 

resistensinya terhadap air rendah dan sifat penghalang terhadap uap air juga rendah 

karna sifat hidrofilik karagenan dapat mempengaruhi stabilitas dan sifat mekaninya 

(Garcia et al., 2000). Rendahnya stabilitas film akan memperpendek umur simpan  
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sehingga kurang optimal karna mikroba dan uap air yang masuk melalui film dapat 

merusak bahan pangan, sehingga untuk meningkatkan stabilitas, memelihara zat 

gizi , warna dan menghambat pertumbuhan jamur pada makanan maka diperlukan 

bahan aktif yang mengandung antimikroba yaitu kunyit. Kunyit memiliki senyawa 

antimikroba ialah kurkumin 229.992 ppm (Setyowati dkk., 2009). Hal ini karena 

kurkumin merupakan senyawa fenolik yang mekanisme kerjanya sebagai 

antimikroba dengan cara mendenaturasi protein sel dan merusak membran sel. 

Menurut Septiana dkk (2006), menyatakan bahwa ekstrak aseton kunyit 

mempunyai  fenol total lebih tinggi yaitu 216,57 ppm dibanding ekstrak aseton 

temulawak 190,41 ppm. Kunyit dapat menghabat pertumbuhan khamir dan kapang 

spesies Syncephalastrum racemosum yang sering tumbuh yang akan membentuk 

koloni berwarna putih  dan abu-abu jika sudah tua. Jamur ini sangat dihindari 

karena dapat merusak kualitas sensorik dari produk dodol (Hudaya, 2009). 

Edible film yang berbasis karagenan dan ekstrak kunyit akan diaplikasikan 

pada dodol  subtitusi rumut laut. Dodol merupakan makanan semi terbuat dari 

tepung beras ketan, santan kelapa, dan gula, memiliki umur simpan pendek, mudah 

tengik yang di sebabkan oleh adanya kerja enzim lipase yang yang tahan terhadap 

panas, dan rentan terhadap kerusakan oleh mikrobia seiring dengan lamanya waktu 

penyimpanan, dodol akan mengalami  perubahan tekstur menjadi keras ataupun 

menjadi lembek (Yulianti 2012). Penggunaan edible film karagenan dan ekstrak 

kunyit diharapkan dapat menghambat kerusakan dan meningkatkan umur simpan 

dodol. Berdasrkan latar belakang yang telah disampaikan maka penelitian tentang 

pembuatan edible film berbasis karagenan dengan ekstrak kunyit dan aplikasi pada 

dodol perlu dilakukan. 
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1.2 Tujuan  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui interaksi antara konsentrasi karagenan dengan ekstrak kunyit 

terhadap nilai ketebalan, WVTR (water vapor trasmission rate), elongasi, 

kekuatan tarik (Tensle Strenght), transparasi, kelarutan dalam air
 
edible film. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi karagenan dan ekstrak kunyit terhadap nilai 

edible film yang dihasilkan. 

3.   Mengetahui pengaruh aplikasi edible film dengan karagenan dan ekstrak kunyit 

terbaik terhadap umur simpan (analisa tekstur, kadar air, TPC, dan susut bobot) 

dodol rumput laut 

1.3 Hipotesa  

1. Terdapat interaksi antara antara konsentrasi karagenan dengan ekstrak kunyit 

terhadap nilai ketebalan, WVTR ( water vaporb transmission rate ), elongasi 

kuat tarik (Tensle Strenght), transparansi kelarutan dalam air edible film. 

2. Terdapat pengaruh konsentrasi karagenan dan ekstrak kunyit terhadap nilai 

edible film yang dihasilkan  

3. Terdapat pengaruh aplikasi edible film dengan karagenan dan ekstrak kunyit  

terbaik terhadap umur simpan (analisa tekstur, kadar air, TPC, dan susut bobot) 

dodol rumput laut 




