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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Plastik sebagai bahan pengemas pangan yang terbuat dari ekstraksi 

polimer minyak bumi merupakan bahan pengemas makanan yang sering 

digunakan. Namun plastik memiliki kelemahan, karena plastik bersifat non 

biodegradable sehingga limbah dapat mencemari lingkungan. Kondisi inilah yang 

mendorong perlunya bahan pengemas pangan yang bersifat ramah lingkungan 

sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu solusinya adalah 

dengan mengganti kemasan plastik yang non biodegradable dengan plastik yang 

biodegradable.  

Edible film merupakan salah satu pengemas makanan yang layak 

konsumsi dan bersifat biodegradable. Edible film dapat dipadukan dengan 

komponen tertentu yang dapat menambah nilai fungsionalnya seperti edible film 

antimikroba. Antimikrobia  pada edible film ini merupakan fungsi dari active 

packaging pada makanan atau biasa disebut dengan active food packaging, yang 

fungsinya sebagai penghalang oksigen, kelembaban, emisi etanol dan aktivitas 

mikroba (Quintavalla dkk., 2002). Standar mutu plastik kemasan menurut  JIS 

Z:1707 (1997) menyatakan bahwa nilai ketebalan maksimal 0,25 mm, nilai laju 

transparansi maksimal 7 g/m
2
/ hari, nilai kuat tarik minimal 0,39 MPa, nilai 

elongasi minimal 70%. 

Edible film terbuat dari senyawa hidrokoloid dan lemak, atau kombinasi 

keduanya. Senyawa hidrokoloid yang dapat digunakan adalah protein dan 

karbohidrat, sedangkan lemak yang digunakan adalah lilin atau wax, gliserol dan 

asam lemak. Pati sebagai hidrokoloid, merupakan polimer yang secara alamiah 
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tebentuk dalam berbagai sumber botani atau nabati seperti gandum, jagung, 

kentang, dan tapioka. Pati sebagai sumber alam yang dapat diperbarui tersedia 

secara luas dan mudah mendapatkannya (Fama dkk., 2005). Pati jagung 

merupakan salah satu jenis pati yang mengandung komponen hidrokoloid yang 

dapat dimanfaatkan untuk membentuk matriks film.  

Pati jagung memiliki kadar amilosa tinggi sekitar 25% sehingga 

mengembangkan potensi kapasitas pembentuk film dan menghasilkan film yang 

lebih kuat (Kusumawati dkk., 2013). Selain itu, jagung kuning mengandung 

karotenoid. Kandungan karotenoid pada jagung kuning berkisar antara 6,4 - 11,3 

μg/g, 22% diantaranya betakaroten dan 51% xantofil (Suarni dan Widowati, 

2011). Karotenoid merupakan salah satu jenis pigmen yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai antibakteri. Mekanisme karotenoid sebagai antibakteri 

adalah bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membran luar dinding 

sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan 

rusaknya porin. Rusaknya porin yang merupakan pintu keluar masuknya senyawa 

akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri yang akan menyebabkan sel 

bakteri akan kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat 

(Cowan, 1999). 

 Pembuatan edible film aktif dapat ditambahkan dengan bahan yang 

bersifat antimikrobia, salah satunya adalah pigmen antosianin bunga mawar. 

Pigmen antosianin adalah pigmen dari kelompok flavonoid yang larut dalam air, 

berwarna merah sampai biru dan tersebar luas pada tanaman. Selain digunakan 

sebagai antimikrobia antosianin juga dapat memperbaiki tampilan edible film.  

Antosianin telah dibuktikan memiliki aktivitas antioksidan (Saati, 2016
a
), 
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antiinflamasi, antikanker, lipid peroxidation, dan antibakteri (Rossi, 2003). 

Berbagai macam bunga yang dapat di ekstrak pigmen antosianinnya dan mudah di 

temukan di Indonesia adalah bunga mawar, misalnya, secara luas dibudidayakan 

di daerah Batu, Pasuruan, dan Nganjuk-Jawa Timur, Indonesia (Saati, 2016
b
). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya penelitian untuk 

mengetahui konsentrasi pati jagung dan konsentrasi ekstrak mawar 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 Fisik, Mekanik dan Mikrobiologi Edible Film Pati Jagung 

(Zea mays) yang Diinkorporasi dengan Ekstrak Antosianin Bunga Mawar”. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penilitian ini, antara lain: 

1. Mengetahui interaksi dan perlakuan terbaik antara perlakuan penambahan 

konsentrasi pati jagung dan penambahan konsentrasi ekstrak antosianin 

bunga mawar pada karakteristik fisik, mekanik, dan mikrobiologi edible 

film. 

2. Mengetahui pengaruh perlakuan konsentrasi pati jagung  pada 

karakteristik fisik, mekanik dan mikrobiologi edible film, 

3. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak antosianin bunga mawar  pada 

karakteristik fisik, mekanik, dan mikrobiologi edible film. 
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1.3 Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini, antara lain: 

1. Terdapat interaksi antara perlakuan konsentrasi pati jagung dan 

penambahan ekstrak antosianin bunga mawar  terhadap karakteristik fisik, 

mekanik dan mikrobiologi edible film, 

2. Terdapat pengaruh perlakuan konsentrasi pati jagung terhadap 

karakteristik fisik, mekanik, dan mikrobiologi edible film, 

3. Terdapat pengaruh penambahan ekstrak antosianin bunga mawar  terhadap 

karakteristik fisik, mekanik, dan mikrobiologi edible film. 


