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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Singkong Karet (Manihot glaziovii) 

Tanaman singkong adalah jenis tanaman pertanian yang ada di 

Indonesia. Tanaman ini termasuk dalam family Euphorbiacea yang mudah 

tumbuh meski pada tanah kering. Singkong sangat mudah untuk 

dibudidayakan, karena pada umumnya tanaman ini diperbanyak dengan 

menggunakan stek batang. Terdapat dua jenis singkong yang biasa ditemui di 

Indonesia, singkong manis dengan ciri daging umbinya berwarna putih 

kekuningan, ukurannya tidak terlalu besar, dan singkong karet dengan ciri 

umbinya berwarna kekuningan, ukuran umbi serta daunnya lebih besar dan 

lebar. Singkong karet ini umumnya ditanam didaerah pedesaan sebagai 

tanaman halaman maupun ladang (Nurhayati et al., 1984). 

Singkong varietas pahit atau yang biasa disebut singkong karet adalah 

salah satu jenis umbi-umbian atau akar pohon yang panjang dengan fisik ratarata 

bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm. Singkong jenis ini dapat 

dijadikan bahan pakan alternatif oleh para peternak tradisional. Dikatakan 

demikian karena didukung dengan fakta bahwa singkong karet ini merupakan 

sumber karbohidrat namun minim protein, selain itu singkong karet dapat 

tumbuh dengan mudah di semua jenis tanah, mampu bertahan dari hama 

ataupun penyakit tanaman, dan jarang dikonsumsi oleh manusia karena 

memiliki rasa yang pahit, sehingga ketersediannya sangat banyak 

(Kuncoro D.M, 1993). 

Singkong karet sebagai salah satu sumber karbohidrat karena merupakan 

penghasil kalori terbesar dibandingkan tanaman lain seperti jagung, beras, 
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sorghum dan gandum. Sistematika (taksonomi) tanaman singkong atau ubi 

kayu diklasifikasikan sebagai berikut: (Suprapti, 2005) 

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Subkingdom  : Trcheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Divisi   : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Dicotyledonae (biji berkeping dua) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili   : Euphorbiaceae 

Genus   : Manihot 

Spesies : Manihot glaziovii M.A 

 

Tanaman singkong memiliki dua bentuk sianogenik glukosida, yaitu 

linamarin dan lotaustralin, kedua bentuk sianogenik ini akan dirombak oleh enzim 

linamerase menjadi glukosa, aldehid/keton dan HCN (asam sianida) ( Jalaludin, 

1973 ).  

Hidrogen sianida (HCN) atau sianida adalah senyawa kimia yang bersifat 

toksik dan merupakan jenis racun yang paling cepat aktif dalam tubuh sehingga 

dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa menit. Umumnya kasus 

keracunan pada hewan di Indonesia disebabkan secara sengaja menambahkan racun 

sianida ke dalam pakan (unsur kriminal) (Yuningsih 2007). 

Sianida yang tinggi di dalam ubi kayu dapat didetoksifikasi dengan cara 

fisik dan kimiawi. Secara fisik dapat dilakukan dengan pencucian, pemotongan, 
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perendaman, pengukusan, dan pengeringan. Pencucian dan pengukusan maupun 

pengeringan dapat mengurangi kandungan HCN, karena sifat HCN yang mudah 

menguap dan larut dalam air. Berikut adalah reaksi kimia asam sianida dalam 

singkong karet yang direndam oleh air :  HCN + H2O → H3O+ + CN- (Purwanti 

,2007) 

Seperti yang dilakukan oleh Purwanti (2007) yang melaporkan bahwa 

proses pencucian dan pengukusan memberikan hasil yang sangat signifikan yaitu 

kadar HCN masing-masing 89,32 mg/100 g dan 16,42 mg/100 g dibandingkan 

tanpa perlakuan sebesar 143,3 mg/100 g. Metode lain yang efektif dan efisien 

adalah dengan cara pengeringan. Menurut Torres (1976) yang disitasi oleh 

Soetrisno, dkk (1981), proses penjemuran selama 72 jam akan mengurangi kadar 

asam sianida, dan hanya akan tersisa 12,8 %. 

Menurut Tweyongyere dan Katongole (2002) Walaupun ubi kayu pahit 

mengandung sianida cukup tinggi dan dapat menyebabkan keracunan pada 

ternak, peternak dapat melakukan pengolahan untuk menurunkan kandungan 

sianida (detoksifikasi) sebelum diberikan kepada ternak. Beberapa cara 

pengolahan ubi kayu (umbi) untuk menurunkan kandungan sianida meliputi 

pengupasan, pengeringan, fermentasi,dan perendaman. 

2.2 Pati Singkong  

Tapioka atau pati ubikayu berguna sebagai bahan baku industri. Singkong 

setelah dicuci bersih, kemudian diparut sambil diberi air. Parutan tersebut 

dimasukkan dalam air dan disaring, serta diperas sampai patinya keluar semua. Air 

perasan kemudian diendapkan dan airnya dibuang. Gumpalan pati diremahkan 

dengan alat molen sehingga bentuknya butiran kasar, selanjutnya dikeringkan dan 
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digiling, serta diayak dengan ukuran 80 mesh. Ampas hasil pengolahan pati tersebut 

dapat digunakan untuk makanan ternak. Bagi masyarakat Cirendeu, Cimahi, 

Kabupaten Bandung yang tidak makan nasi dari beras, maka ampas tapioka tersebut 

dijemur, kemudian dikukus dan disantap bersama sayur dan lauk. Masyarakat 

setempat menyebutnya Rasi (Badan Litbang, 2011) 

Pati adalah karbohidrat yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Amilosa 

merupakan bagian polimer linier dengan ikatan α-(1−> 4) unit glukosa. Derajat 

polimerisasi amilosa berkisar antara 500−6.000 unit glukosa, bergantung pada 

sumbernya. Amilopektin merupakan polimer α-(1−> 4) unit glukosa dengan rantai 

samping α-(1−> 6) unit glukosa. Dalam suatu molekul pati, ikatan α-(1−> 6) unit 

glukosa ini jumlahnya sangat sedikit, berkisar antara 4−5%. Namun, jumlah 

molekul dengan rantai yang bercabang, yaitu amilopektin, sangat banyak dengan 

derajat polimerisasi 105 − 3x106 unit glukosa (Jacobs dan Delcour 1998). 

Gambar 1.  Struktur Amilosa dan Amilopektin (Belitz dan Grosch 1999) 

Pati dapat diekstrak dengan berbagai cara, berdasarkan bahan baku dan 

penggunaan dari pati itu sendiri. Untuk pati dari ubi-ubian, proses utama dari 

ekstraksi terdiri perendaman, disintegrasi, dan sentrifugasi. Perendaman dilakukan 

dalam larutan natrium bisulfit pada pH yang diatur untuk menghambat reaksi 
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biokimia seperti perubahan warna dari ubi. Disintegrasi dan sentrifugasi dilakukan 

untuk memisahkan pati dari komponen lainnya (Liu, 2005 dalam Cui, 2005).  

Pati singkong mengandung 83% amilopektin yang mengakibatkan pasta 

yang terbentuk menjadi bening dan kecil kemungkinan untuk terjadi retrogradasi  

(Friedman, 1950; Gliksman, 1969). Menurut Murphy (2000) dalam Phillips dan 

Williams (2000), ukuran granula pati singkong 4-35 µm, berbentuk oval, kerucut 

dengan bagian atas terpotong, dan seperti kettle drum. Suhu gelatinisasi pada 62-

73OC, sedangkan suhu pembentukan pasta pada 63OC. Menurut Santoso, Saputra, 

dan Pambayun (2004), pati singkong relatif mudah didapat dan harganya yang 

murah. Bentuk granula pati singkong dapat dilihat pada Gambar 2.  

  

 
Gambar 2. Granula Pati Singkong (Niba, 2006 dalam Hui, 2006) 

 

2.3 Edible film 

Edible film didefinisikan sebagai lapisan tipis yang dapat dimakan yang 

ditempatkan di atas atau diantara komponen makanan, dapat memberikan alternatif 

bahan pengemas yang tidak berdampak pada pencemaran lingkungan karena 

menggunakan bahan yang dapat diperbaharui (Bourtoom, 2007) 

Edible film adalah bahan pengemas organik yang terbuat dari senyawa 

hidrokoloid dan lemak, atau kombinasi keduanya. Senyawa hidrokoloid yang dapat 
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digunakan adalah protein dan karbohidrat, sedangkan lemak yang dapat digunakan 

adalah lilin/wax, gliserol dan asam lemak. Pati sebagai senyawa hidrokoloid, 

merupakan polimer yang secara alamiah terbentuk dalam berbagai sumber botani/ 

nabati seperti gandum, jagung, kentang, dan tapioka. Pati sebagai sumber alam yang 

dapat diperbarui tersedia secara luas dan mudah mendapatkannya (Fama dkk., 

2005) 

Donhowe dan Fennema (1993) menyebutkan  bahwa komponen utama 

penyusun edible film ada tiga kelompok yaitu hidrokoloid, lemak, dan komposit. 

Kelompok hidrokoloid meliputi protein, derivate sellulosa, alginate, pektin, dan 

polisakarida lain. Kelompok lemak meliputi wax, asilgliserol, dan asam lemak; 

sedangkan kelompok komposit mengandung campuran kelompok hidrokoloid dan 

lemak.   

Menurut Koswara dkk (2002), Edible film terbuat dari komponen polisakarida, 

lipid dan protein. Edible film yang terbuat dari hidrokoloid menjadi barrier yang 

baik terhadap transfer oksigen, karbohidrat dan lipid. Pada umumnya sifat dari 

hidrokoloid sangat baik sehingga potensial untuk dijadikan pengemas. Sifat film 

hidrokoloid umumnya mudah larut dalam air sehingga menguntungkan dalam 

pemakaiannya. Penggunaan lipid sebagian bahan pembuat film secara sendiri 

sangat terbatas karena sifat yang tidak larut dari film yang dihasilkan. Kelompok 

hidrokoloid meliputi protein dan polisakarida. Selulosa dan turunannya merupakan 

sumber daya organik yang memiliki sifat mekanik yang baik untuk pembuatan film 

yang sangat efisien sebagai barrier terhadap oksigen dan hidrokarbon dan bersifat 

barrier terhadap uap air, sehingga dapat digunakan dengan penambahan lipid.   
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Bahan hidrokoloid dan lemak atau campuran keduanya dapat digunakan 

untuk membuat edible film. Hidrokoloid yang dapat digunakan untuk membuat 

edible film adalah protein (gel, kasein, protein kedelai, protein jagung dan gluten 

gandum) dan karbohidrat (pati, alginat, pektin, gum arab, dan modifikasi 

karbohidrat lainnya), sedangkan lipid yang  digunakan adalah lilin/wax, gliserol dan 

asam lemak. Kelebihan edible film yang dibuat dari hidrokoloid diantaranya 

memiliki kemampuan yang baik untuk melindungi produk terhadap oksigen, 

karbondioksida; serta lipid memiliki sifat mekanis yang diinginkan dan 

meningkatkan kesatuan struktural produk. Kelemahannya, film dari karbohidrat 

kurang bagus digunakan untuk mengatur migrasi uap air sementara film dari protein 

sangat dipengaruhi oleh perubahan pH (Syamsir, 2008).  

Menurut Krocha dan Johnson (1997) edible film umumnya dibuat dari salah 

satu bahan yang memiliki sifat barrier atau mekanik yang baik, tetapi tidak untuk 

keduanya. Oleh karena itu, dalam pembuatan edible film mungkin ditambahkan 

bahan yang bersifat hidrofob untuk memperbaiki sifat penghambatan (barrier) pada 

edible film.  

2.4 Bahan baku Edible film 

 Komponen penyusun edible film dapt dibagi menjadi tiga macam yaitu : 

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

polisakarida yeti selulosa, modifikasi selulosa, pati, agar, alginat, pektin. Lipida 

yang biasa digunakan yaitu kolagen, gelatin, asil gliseroll, dan asam lemak. 

Sedangkan komposit merupakan campuran, terdiri dari lipid dan hidrokoloid serta 

mampu menutupi kelemahan masing – masing (Dohowe dan Fennema, 1994).  
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2.4.1 Hidrokoloid  

 Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah protein atau 

karbohidrat. Film yang dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum (alginat, 

pektin, dan gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara kimia. Pembentukan film 

berbahan dasar protein antara lain dapat menggunakan kasein, protein kedelai, 

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, sehinggga sangat baik digunakan 

untuk memperbaiki struktur film agar tidak mudah hancur (Dohowe dan Fennema, 

1994 dalam 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 edible film ini penting karena tersedia dalam jumlah 

yang banyak, harganya murah, dan bersifat nontoksik (Nisperos-Carriedo, 1994 

dalam Krochta et al, 1994).  

2.4.2 Lipida  

Film yang berasal dari lipida sering digunakan sebagai penghambat uap air, 

atau bahan pelapis untuk meningkatkan kilap pada produk- produk permen. Film 

yang terbuat dari lemak murni sangat terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan 

struktur film yang kurang baik (Dohowe dan Fennema, 1994). Lipida yang sering 

digunkan sebagai edible film antara lain lilin (wax), asam lemak, monogliserida, 

dan resin (Lee dan Wan, 2006 dalam Hui, 2006). Alasan mengapa lipida 

ditambahkan dalam edible film adalah untuk memberi sifat hidrofobik (Hernandez, 

1994 dalam Krochta et. al., 1994).   
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2.4.3 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. Film gabungan antara lipida dan 

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

dan Fennema, 1994 dalam Krochta et. al., 1994). 

2.5 Pembuatan Edible film  

Krochta, et.al,. (1994), menjelaskan bahwa beberapa jenis polisakarida yang 

dapat digunakan untuk membuat edible film antara lain selulosa dan turunannya, 

hasil ekstraksi rumput laut (yaitu karaginan, alginate, agar dan furcellaran), 

exudates gum, kitosan, gum hasil fermentasi mikrobia, dan gum dari biji-bijian.  

Edible film aktif disiapkan dengan mencetak 100 mL larutan flm dengan 

variasi jumlah pati umbi kimpul (1,25; 1,50; 1,75; dan 2,00% b/v) dan variasi 

jumlah kalium sorbat (0; 0,1; 0,2; dan 0;3% b/b). Larutan edible film aktif disiapkan 

dengan mencampur pati (jumlah sesuai perlakuan) dengan air destilasi, gliserol 

sejumlah 0,80 mL, dan kalium sorbat (jumlah sesuai perlakuan), kemudian 

dipanaskan di atas hotplate stirrer sampai mencapai suhu 85oC dan dipertahankan 

selama 5 menit. Larutan edible yang diperoleh dituang dalam plat plastik, 

selanjutnya dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 50oC selama 18-24 jam. 

Pengeringan dihentikan setelah film mudah lepas dari plat. Setelah kering, plat 



14 
 

beserta film didinginkan pada suhu ruang selama 15 menit. Film kemudian dilepas 

dari plat plastik dan selanjutnya dianalisis sifat fsik, mekanik dan barrier nya. 

Parameter yang diamati meliputi kuat tarik, persen pemanjangan, ketebalan, laju 

transmisi uap air, kelarutan dalam air, transparansi, dan penampakan permukaan 

film (Warkoyo dkk., 2014) 

2.6 Bahan tambahan untuk 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:  

2.6.1 Sodium Tripolyphosphate  (STPP)  

Natrium tripolifosfat ( STTP ) atau sodium tripolifosfat adalah bahan kimia 

berbentuk serbuk dan atau butir - butir halus berwarna putih yang terdiri dari 

Na5P3O. Pemberian STPP maksimal 0,4% (b/v) sebagai bahan tambahan makanan, 

sedangkan  syarat mutu meliputi susut pengeringan kadar Na5P3O ( dihitung sebagai 

P2O5 ) (Deptan,2006). Selain itu, penambahan garam alkali juga dapat memberikan  

karakter aroma dan flavor yang khas, memberikan warna kuning, serta tekstur yang 

kuat dan elastis pada adonan mie (Kruger et al, 1996)  

Modifikasi pati secara kimia menggunakan STPP akan menyebabkan ikatan 

pati menjadi kuat, tahan terhadap pemanasan, dan asam sehingga dapat 

menurunkan derajat pembengkakan granula, dan meningkatkan stabilitas adonan, 

karena adanya  ikatan antara pati dengan fosfat diester atau ikatan silang antar gugus 

hidroksil (OH) (Retnaningtyas, 2014). 

Starch monophosphate sebagai pati termodifikasi dapat dibuat dengan 

mereaksikan pati dengan mono atau orthophosphate atau STPP dengan kadar yang 
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dinyatakan tidak lebih dari 0,4% . Model reaksi pati dengan Sodium 

Tripolyphosphate (STPP) dapat dilihat pada Gambar 3 (Stephen, 1995).  

 

  

Gambar 3. Model Reaksi Pati dengan STPP (Stephen, 1995) 
 

2.6.2 Plasticizer  

Plasticizer didefinisikan sebagai senyawa yang dapat mengubah sifat fisik 

dan mekanik tertentu pada suatu bahan bila ditambahkan pada bahan tersebut 

(Guilbert dan Biquet, 1990). Senyawa plasticizer banyak ditambahkan dalam edible 

film untuk memperbaiki sifat mekanik          

Plasticizer didefinisikan sebagai bahan non volatil, bertitik didih tinggi jika 

ditambahkan pada material lain sehingga dapat merubah sifat material tersebut. 

Penambahan plasticizer  dapat menurunkan kekuatan intermolekuler dan 

meningkatkan fleksibilitas film dan menurunkan sifat barrier film. Gliserol dan 

sorbitol merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki kemampuan untuk 

mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler, plasticizer 

ditambahkan pada pembuatan edible film untuk mengurangi kerapuhan, 

meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan film terutama jika disimpan pada suhu 

rendah (Teknopangan dan Agroindustri, 2008). 
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Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang 

ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer, 

sekaligus meningkatkan flesibilitas dan sekstensibilitas polimer. Plasticizer larut 

dalam tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul 

polimer dan bekerja menurunkan suhu transisi gelas (Tg), suhu kristalisasi atau 

suhu pelelehan dari polimer. Pada daerah diatas Tg, bahan polimer menunjukkan 

sifat fisik dalam keadaan lunak (soft) seperti karet, sebaliknya dibawah Tg polimer 

dalam keadaan sangat stabil seperti gelas (Paramawati, 2001). 

Plasticizer yang bayak digunakan pada edible film menurut Paramawati, 

(2001) adalah ;  

a. Monosakarida, disakarida, dan oligosakarida (umumnya sirup glukosa)  

b. Polyols gliserol dan turunannya, polietilen glikol, sorbitol.  

c. Lipida dan turunannya (asam lemak, monogliserida dan esternya, 

asetogliserida, fosfolipida dan emulsifiers lainya) 

Salah satu polyol yang digunakan adalah gliserol. Gliserol ialah suatu 

trihidroksi alkohol yang terdiri atas tiga atom karbon. Jadi tiap karbon mempunyai 

gugus –OH. Gliserol dapat diperoleh dengan jalan penguapan hati-hati, kemudian 

dimurnikan dengan distilasi pada tekanan rendah. Pada umumnya lemak apabila 

dibiarkan lama di udara akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak. Hal ini 

disebabkan oleh proses hidrolisis yang menghasilkan asam lemak bebas. Di 

samping itu dapat pula terjadi proses oksidasi terhadap asam lemak tidak jenuh 

yang hasilnya akan menambah bau dan rasa yang tidak enak. Oksidasi asam lemak 

tidak jenuh akan menghasilkan peroksida dan selanjutnya akan terbentuk aldehida. 

Inilah yang menyebabkan terjadinya bau dan rasa yang tidak enak atau tengik. 
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Gliserol yang diperoleh dari hasil penyabunan lemak atau minyak adalah suatu zat 

cair yang tidak berwarna dan mempunyai rasa yang agak manis. Gliserol larut baik 

dalam air dan tidak larut dalam eter. Gliserol digunakan dalam industri farmasi dan 

kosmetika sebagai bahan dalam preparat yang dihasilkan. Di samping itu gliserol 

berguna bagi kita untuk sintesis lemak di dalam tubuh (Poedjiadi, 2006). 

Gliserol yang diperoleh dari hasil penyabunan lemak atau minyak adalah 

suatu zat cair yang tidak berwarna dan mempunyai rasa yang agak manis, larut 

dalam air dan tidak larut dalam eter (Poedjiadi, 2006). 

2.7 Sifat-sifat Edible film  

Sifat fisik film meliputi sifat mekanik dan penghambatan. Sifat mekanik 

menunjukkan kemampuan kekuatan film dalam menahan kerusakan bahan selama 

pengolahan, sedangkan sifat penghambatan menunjukkan kemampuan film 

melindungi produk yang dikemas dengan menggunakan film tersebut. Sifat fisik 

yang menentukan kualitas dan penggunaan edible film antara lain ketebalan, 

pemanjangan (elongation), dan kekuatan peregangan (tensile strength). Ketebalan 

menentukan ketahanan film terhadap laju perpindahan uap air, gas, dan senyawa 

volatil lainnya. Edible film relatif tahan terhadap perpindahan oksigen dan 

karbondioksida, namun kurang tahan terhadap uap air (Pagella et al. 2002). 

Pemanjangan menunjukkan kemampuan rentang edible film yang dihasilkan. 

Penambahan sorbitol dapat meningkatkan nilai pemanjangan sehingga kerapuhan 

edible film menurun dan permeabilitasnya meningkat (Gennadios et al. dalam 

Prihatiningsih 2000). Kekuatan peregangan (tensile strength) merupakan tarikan 

maksimum yang dapat dicapai sampai film tetap bertahan sebelum putus/sobek, 



18 
 

yang menggambarkan kekuatan film (Krochta et al 1994. dalam Prihatiningsih 

2000). 

a.  Ketebalan Film (mm)  

Ketebalan film merupakan sifat fisik yang dipengaruhi oleh konsentrasi 

padatan terlarut dalam larutan film dan ukuran plat pencetak. Ketebalan film akan 

mempengaruhi laju transmisi uap air, gas dan senyawa volatile (Hugh, et.al.,1993). 

Menurut Japanese Industrial Standart (1975) yaitu minimal 0,25 mm. 

b. Tensile strength (MPa) dan Elongasi (%)  

Pemanjangan didefinisikan sebagai prosentase perubahan panjang film pada 

saat film ditarik sampai putus (Krochta dan Johnston,1997). Menurut Japanese 

Industrial Standart (1975) persen pemanjangan dikategorikan jelek apabila kurang 

dari 10% dan dikategorikan sangat baik apabila lebih dari 50%. 

Menurut Krochta dan Johnston (1997), kekuatan regang putus merupakan 

tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai film dapat tetap bertahan sebelum 

film putus atau robek. Pengukuran kekuatan regang putus berguna untuk 

mengetahui besarnya gaya yang dicapai untuk mencapai tarikan maksimum pada 

setiap satuan luas area film untuk merenggang atau memanjang. Japanese Industrial 

Standart (1975) menyebutkan bahwa nilai standart minimal nilai kuat tarik edible 

film 0,392 Mpa. 

c. Kelarutan Film  

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. Persen kelarutan edible film adalah persen berat kering dari film yang 

terlarut setelah dicelupkan di dalam air selama 24 jam (Nurjannah, 2004). 

d. Laju Transmisi Uap Air  

Laju transmisi uap air atau WVTR (water vapour transmission rate)  

merupakan jumlah uap air yang hilang persatuan waktu dibagi dengan luas  film. 

Laju transmisi uap air akan menentukan permeabilitas uap air film. 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 dkk., 2000) 

Plastik film untuk kemasan makanan yang dikategorikan film adalah yang 

mempunyai laju transmisi uap air maksimal 7 g/m2/hari. Laju transmisi uap air dari 

hasil penelitian ini belum memenuhi standar film kemasan, karena nilai laju 

transmisi uap air yang diperoleh melebihi standar yaitu antara 15,7156-22,8832 

g/m2/hari Japanese Industrial Standart (1975) 

2.8 Jahe Merah 

Jahe merah (Zingiber officinale var. rubrum) berasal dari Asia 

Pasifik yang tersebar dari India sampai China. Oleh karena itu kedua 

bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan 

jahe terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak dan obat-obatan 

tradisional (Setiawan, 2015).  

Penyebaran tanaman jahe merah (Zingiber officinale var. rubrum) kini 

sampai di wilayah tropis dan subtropis, contohnya Indonesia. Jahe merah (Zingiber 

officinale var. rubrum) disebut juga jahe sunti. Selain itu, banyak nama lain dari 
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jahe dari berbagai daerah di Indonesia antara lain halia (Aceh), beeuing (Gayo), 

bahing (Batak Karo), sipodeh (Minangkabau), jahi (Lampung), jahe (Sunda), jae 

(Jawa dan Bali), jhai (Madura), melito (Gorontalo), geraka (Ternate), dan 

sebagainya (Setiawan, 2015).  

 

Gambar 3. Jenis-jenis Jahe (Paimin, 2008) 

Jahe merah/jahe sunti (Zingiber officinale var. rubrum) memiliki 

rimpang dengan bobot antara 0,5 - 0,7 kg/rumpun. Struktur rimpang jahe 

merah, kecil berlapis-lapis dan daging rimpangnya berwarna kuning 

kemerahan, ukuran lebih kecil dari jahe kecil. Memiliki serat yang kasar. 

Rasanya pedas dan aromanya sangat tajam. Diameter rimpang 4,2 -4,3 cm 

dan tingginya antara 5,2 - 10,40 cm. Panjang rimpang dapat mencapai 

12,39 cm. sama seperti jahe kecil, jahe merah juga selalu dipanen setelah 

tua, dan juga memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi 

dibandingkan jahe kecil, sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan 

(Setiawan, 2015). 
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2.9 Jahe Sebagai Antibakteri 

Jahe-jahean (Famili; Zingiberaceae) sudah dikenal dan dipergunakan oleh 

masyarakat sebagai tanaman obat sejak berabad-abad yang lalu. Zingiber officinale 

(jahe) adalah salah satu yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan 

obat modern maupun obat-obatan tradisional (Tim Bina Karya Tani, 2008). 

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 

meng-hambat pertumbuhan pathogen yang me-rugikan kehidupan manusia, 

diantaranya bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

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

Kandungan senyawa fenol pada jahe memiliki kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Terjadinya penghambatan disebabkan 

karena kerusakan yang terjadi pada komponen struktural membran sel bakteri. 

Fenol pada jahe juga memiliki kemampuan untuk mendenaturasi protein dan 

merusak membran sel dengan cara melarutkan lemak yang terdapat pada 

dindingsel, karena senyawa ini mampu melakukan migrasi dari fase cair ke fase 

lemak (Winiati, 2000 dalam Ernawati, 2010). Menurut Volk and Wheeler (1988), 

membran sel bakteri yang tersusun atas protein dan lipid sangat rentan terhadap zat 

kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan sel. Beberapa senyawa fenol 

juga mampu menurunkan tegangan permukaan sel (Pelczar dan Reid, 1979) Ekstrak 

segarrimpang jahe merah (Z. officinale var. Rubrum) mempunyai diameter zona 

hambat paling besar dengan konsentrasi 100% b/v terhadap dua mikroba uji, 

masing-masing S. aureus (16,90 mm) dan E. coli (14,22 mm) (Handrianto, 2016) 
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Ekstrak segar rimpang jahe-jahean mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba uji dengan bervariasinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba yang 

terbentuk. Hal ini disebabkan karena ekstrak segar rimpang jahe-jahean 

mengandung senyawa anti-mikroba (Sari, 2013). Ekstrak segar rimpang jahe-

jahean mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α-pinena, 

kamfena, kariofilena, β-pinena, α-farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, 

kariofilenaoksida, dan germakron yang dapat menghasilkan antimikroba untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba (Mulyani, 2010). 

2.10 Escherichia coli 

Bakteri E. coli merupakan merupakan bakteri Gram negatif, bentuk batang, 

memilki ukuran 2,4 mikro 0,4 hingga 0,7 mikro, bergerak, tidak berspora, positif 

pada tes indol, glukosa, laktosa, sukrosa  (Greenwood et al., 2007).   

Dinding sel bakteri gram negatif tersusun atas membran luar, peptidoglikan 

dan membran dalam. Peptidoglikan yang terkandung dalam bakteri gram negatif 

memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan gram positif. Membran 

luarnya terdiri dari lipid, liposakarida dan protein. Peptidoglikan berfungsi 

mencegah sel lisis, menyebabkan sel kaku dan memberi bentuk kepada sel 

(Purwoko, 2007).   

Bakteri E. coli yang menyebabkan diare sangat sering ditemukan di seluruh 

dunia. Bakteri ini diklasifikasikan oleh ciri khas sifat – sifat virulensinya dan setiap 

golongan menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda, antar lain:  

a. Enterotoksigenik E. coli (ETEC)  

Enterotoksigenik merupakan penyebab paling umum dari diare pada 

wisatawan (Travellers diarrhea) dan diare pada bayi di negara berkembang. Ada 
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dua macam eksotoksin yang dihasilkan dari E. coli yaitu: (1) Limfotoksin 

dikeluarkan bawah kendali genetik plasmid. (2)  

Sitotoksin yang berada di bawah kendali kelompok plasmid heterogen. Strain 

yang menghasilkan kedua toksin tersebut menyebabkan diare yang lebih berat 

(Brooks et al., 2008).  

b. Enteroinvasif E. coli (EIEC)  

Menyebabkan penyakit yang mirip dengan shigellosis. Sering terjadi pada anak 

– anak di negara berkembang dan wisatawan yang menuju negara tersebut. EIEC 

menimbulkan penyakit melalui invasinya ke sel epitel mukosa usus (Brooks et al., 

2008).  

c. Enteropatogenik E. coli (EPEC)  

Enteropatogenik mengacu pada serotipe E. coli tertentu yang pertama dicurigai 

dalam studi epidemiologi pada 1940-an dan 1950-an sebagai penyebab epidemi dan 

sporadis diare pada anak-anak (Frankel dkk, 2002).  

d. Enterohemoragik E. coli (EHEC)  

Sedangkan EHEC dianggap sebagai patogen zoonosis baru yang dapat 

menyebabkan gastroenteritis akut dan hemoragik kolitis dengan komplikasi ginjal 

dan neurologis sebagai akibat dari translokasi Shiga toksin (Stx 1 dan Stx 2) di usus. 

Merupakan penyebab utama kematian bayi dalam Negara berkembang (Jawetz et 

al., 2008)  

 


