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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengemas makanan dari plastik banyak digunakan disebabkan karena 

plastik memiliki keunggulan seperti fleksibel, mudah dibentuk, transparan, tidak 

mudah dipecah dan harganya yang relatif murah. Plastik memiliki sifat barrier 

terhadap oksigen, karbondioksida, uap air yang baik, dan harganya tidak terlalu 

mahal. Plastik juga mempunyai kekurangan yaitu sulit diuraikan secara biologi 

dilingkungan sehingga tidak ramah lingkungan. Berdasarkan data Kementrian 

Lingkungan Hidup (2015), setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg 

sampah per orang atau secara total sebanyak 189 ribu ton perhari. Dari jumlah 

tersebut 15% berupa sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik 

per hari. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan dan 

lingkungan memicu kenaikan permintaan kemasan biodegradable yang mampu 

menjamin keamanan produk pangan.  

 Salah satu alternatif kemasan biodegradable adalah edible film. Edible 

film merupakan lapisan tipis yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat dimakan 

yang berfungsi sebagai barrier terhadap transfer massa. Komponen utama edible 

film yaitu hidrokoloid, lemak, dan komposit. Salah satu polimer penyusun yang 

dapat digunakan dalam pembuatan edible film adalah pati. Menurut (Boourtoom, 

2007), Pati sering digunakan dalam indusri pangan sebagai biodegradable film 

untuk menggantikan polimer plastik karena ekonomis, dapat diperbarui  dan 

memberikan karakteristik fisik yang baik. Umbi-umbian dapat menjadi salah satu 

sumber pati yang  berpotensi karena banyak tumbuh di Indonesia. 
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 Salah satu umbi yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

edible film adalah singkong. Singkong sering digunakan sebagai bahan baku 

berbasis pati karena mudah didapat dan kandungan patinya yang cukup tinggi 

yaitu sekitar 90%. Berdasarkan Biro Pusat Statistik  produksi tanaman singkong 

pada tahun 2015 sebsesar 949.916  ton. Produksi pati yang tinggi dan 

penanamannya yang mudah menjadikan singkong sangat potensial dijadikan bahn 

baku pembuatan edible film. 

Penelitian pembuatan edible film dengan menggunakan pati singkong telah 

banyak digunakan salah satunya adalah studi karakteristik pati singkong dengan 

modifikasi cross-linking. Dimana karakteristik edible yang baik memiliki 

ketebalan tidak lebih dari 0,25 mm, ketebalan sendiri akan mempengaruhi 

permeabilitas uap air edible, semakin tebal edible film maka permeabilitas akan 

meningkat yang berati menurunkan  laju transmisi uap air. Edible film yang baik 

memiliki kuat tarik sekitar 10-100 Mpa dan pemanjangan sekitar 10-50%.  

Edible film tidak hanya difungsikan sebagai pengemas saja tetapi 

diperlukan adanya antioksidan sebagai zat aktif yang dapat menghambat proses 

oksidasi dan antibakteri sebagai penghambat aktifitas mikroorganisme. Fungsi 

utama antioksidan adalah untuk memperkecil terjadinya proses kerusakan, 

meningkatkan stabilitas lemak yang terkamdung dalam makanan. Antioksidan 

dapat ditrmukan dalam banyak makanan salah satunya adalah temu hitam. 

Temu hitam (curcuma aeruginosa) merupakan salah satu rempah-rempah 

asal indonesia yang bisa digunakan sebagai campuran obat atau jamu. Rimpang 

temu hitam mengandung senyawa bioaktif seperti fenol, saponin, minyak atsiri, 
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flavonoid, kurkuminoid, dan mineral lainnya. Minyak atsiri pada temu hitam 

bermanfaat sebagai antibakteri yang terdiri dari monoterpen dan sesquiterpen.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui adanya interaksi temu hitam dan pati singkong terhadap

edible film yang dihasilkan.

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pati singkong terhadap edible film

yang dihasilkan.

3. Mengetahui adanya pengaruh konsentrasi temu hitam terhadap edible

film yang dihasilkan.

1.3 Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi pati singkong dan filtrat

temu hitam terhadap karakteristik edible film.

2. Diduga terdapat pengaruh konsentrasi filtrat temu hitam terhadap

edible  film yang dihasilkan.

3. Diduga terdapat pengaruh konsentrasi pati singkong terhada edible film

yang dihasilkan.


