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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Bahan makanan pada umumnya sangat sensitif dan mudah mengalami 

penurunan kualitas karena faktor lingkungan, kimia, biokimia, dan mikrobiologi. 

Penurunan kualitas tersebut dapat dipercepat dengan adanya oksigen, air, cahaya, 

dan temperatur. Salah satu cara untuk mencegah atau memperlambat fenomena 

tersebut adalah dengan pengemasan yang tepat (Komolprasert, 2006 dalam Hui, 

2006). Edible film memberikan alternatif bahan pengemas yang tidak berdampak 

pada pencemaran lingkungan karena menggunakan bahan yang dapat diperbaharui 

dan harganya murah (Tharamathan, 2003 dikutip Bourtoom, 2007). 

Polisakarida seperti pati dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

edible film. Pati sering digunakan dalam industri pangan sebagai biodegradable film 

untuk menggantikan polimer plastik karena ekonomis, dapat diperbaharui, dan 

memberikan karakteristik fisik yang baik (Bourtoom, 2007). Ubi-ubian, serealia, 

dan biji polong-polongan merupakan sumber pati yang paling penting. Ubi-ubian 

yang sering dijadikan sumber pati antara lain ubi jalar, kentang, dan singkong (Liu, 

2005 dalam Cui, 2005). Pati singkong sering digunakan sebagai bahan tambahan 

dalam industri makanan dan industri yang berbasis pati karena kandungan patinya 

yang cukup tinggi (Niba, 2006 dalam Hui, 2006). Singkong segar mempunyai 

komposisi kimia terdiri dari kadar air sekitar 60%, pati 35%, serat kasar 2,5%, kadar 

lemak 0,5% dan kadar abu 1%, karena merupakan sumber karbohidrat dan serat 

makanan, namun sedikit kandungan zat gizi seperti protein (Litbang, 2011). 
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Salah satu varietas singkong yang saat ini masih kurang diperhatikan oleh 

masyarakat adalah singkong karet (Manihot glaziovii Muell). Singkong karet nyaris 

minim penggunaan, meskipun daunnya dapat digunakan sebagai bahan sayur atau 

bahan pakan ternak namun banyak yang masih menghindarinya. Menurut Purwanti 

(2007) kadar HCN pada singkong karet sekitar 143,3 mg/100 g. Takut keracunan 

itulah yang berkembang di sebagian masyarakat tentang pemanfaatan singkong 

karet ini. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan 

menjadikan singkong karet sebagai pati 

Pati singkong karet termasuk pati alami (native strach) yang mempunyai 

beberapa kendala jika dipakai bahan baku dalam pembuatan edible film, yaitu jika 

dimasak pati membutuhkan waktu yang lama, pasta yang berbentuk keras dan tidak 

bening, serta tidak tahan perlakuan asam dan panas (Zulaidah, 2010). Sehingga 

menghasilkan edible film dengan kekompakan, kejernihan dan stabilitas yang 

rendah, untuk itu perlu dilakukan perbaikan penambahan pada bahan, agar 

mendapatkan edible film dengan sifat yang lebih baik. Perbaikan pati dapat 

dilakukan dengan mereaksikannya dengan mono atau orthophosphate atau sodium 

tripolyphospate/ STTP (Fennema, 1994). Pembentukan pati monophosphate ini 

menurut Stephen (1995) akan membuat dispersi yang mempunyai viskositas tinggi, 

kejernihan tinggi, stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak 

dilakukan perbaikan dengan penambahan STPP, hal ini dikarenakan adanya 

kelompok monophosphate dapat menurunkan temperatur gelatinisasi pati secara 

nyata. Sehingga edible film yang dihasilkan dari bahan dasar tapioka dengan 

penambahan STPP memiliki sifat fisik – mekanik yang lebih baik 
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Edible film juga dapat diperkaya dengan penambahan filtrat jahe untuk 

menurunkan potensi terjangkitnya bakteri patogen pada produk pangan. 

Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe-jahean terutama 

golongan flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Senyawa metabolit 

sekunder yang dihasilkan tumbuhan Zingiberaceae ini umumnya dapat 

menghambat pertumbuhan pathogen yang merugikan kehidupan manusia, 

diantaranya bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

jamur Neurospora sp, Rhizopus sp. dan Penicillium sp. (Nursal et al., 2006).  

Dengan mempertimbangkan hal - hal diatas, yaitu potensi sumber daya alam 

(Singkong) varietas karet di Indonesia dalam menghasilkan pati, potensi 

penambahan STPP untuk pembuatan edible film, dan penambahan filtrat jahe 

sebagai antibakteri serta manfaat yang diperoleh dari penggunaan edible film, maka 

penelitian tentang karakteristik fisik mekanik edible film dari pati singkong karet 

ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelarutan, ketebalan, laju transmisi uap air, 

kuat tarik, elastisitas dan zona hambat bakteri Escherichia coli.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui interaksi antara penambahan STPP dan ekstrak jahe terhadap 

kualitas edible film dari pati singkong karet. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan filtrat jahe dan STPP terhadap 

karakteristik edible film. 

3. Mengetahui konsentrasi filtrat jahe dan STPP yang terbaik yang ditambahkan 

dalam pembuatan edible film berbahan pati singkong karet dengan 
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karakteristik (ketebalan, kekuatan tarik, kemuluran, warna, laju transmisi uap 

air / WVTR dan zona hambat bakteri Escherichia coli.) yang terbaik. 

 

1.3 Hipotesa 

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah:  

1. Ada interaksi antara penambahan STPP dan ekstrak jahe terhadap kualitas 

edible film dari pati singkong karet. 

2. Ada pengaruh penambahan STPP dan penambahan filtrat jahe terhadap 

terhadap kualitas edible film dari pati singkong karet. 

3. Dapat diketahui konsentrasi filtrat jahe dan STPP yang terbaik yang 

ditambahkan dalam pembuatan edible film berbahan pati singkong karet 

dengan karakteristik (ketebalan, kekuatan tarik, kemuluran, warna, laju 

transmisi uap air / WVTR dan zona hambat bakteri Escherichia coli.) yang 

terbaik. 

 


