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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gadung (Dioscorea hispida D.) 

Umbi gadung (Dioscorea Hispida Dennst) adalah golongan tanaman tropis 

dengan curah hujan tinggi, tersebar di berbagai negara terutama di dataran India 

sampai ke Asia Tenggara.Umbi gadung ini juga bisa tumbuh di hutan kering, 

tanah lempung, tanah merah, tanah hitam, tanah berpasir, dan juga bisa tumbuh di 

sela-sela tanaman lainnya.Beberapa sumber menyatakan bahwa tanaman gadung 

berasal dari India dan China Selatan kemudian menyebar ke Asia Tenggara dan 

Papua New Guinea. Akibat penyebaran itu, maka di beberapa negara tanaman ini 

terdapat dalam jumlah signifikan dengan sebutan yang berbeda - beda. Di 

Indonesia, tanaman ini juga memiliki beberapa sebutan, antara lain sikapa (Bali 

dan Sulawesi) dan undo (Ambon) (Pambayun, 2007). 

Tanaman umbi gadung dilihat dari segi taksonomi dalam klasifikasi 

tanaman termasuk dalam : 

Kingdom : Plantae (tanaman) 

Subkingdom : Tracheobionta (tanaman merambat) 

Superdivisi : Spermatophyta (tanaman berbiji) 

Divisi  : Magnoliophyta (tanaman berbunga) 

Kelas  : Liliopsida (tanaman monokotil)  

Subkelas  : Lilidae 

Ordo    : Liliales 

Familia  : Dioscoreacea (famili umbi- umbian) 

Genus   : Dioscorea (berumbi)  
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Spesies   : Dioscorea hispida dennst (tumbuhan penghasil racun). 

 

Gambar 1. Umbi Gadung Hutan 

Sumber : Dokumentasi pribadi                    

 

Gambar2.Tanaman Umbi Gadung 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Jenis umbi ini di Indonesia dikenal dengan beberapa nama daerah yaitu 

gadung, sekapa, ubi hutan, bitule, bati, kasimun, janeng dan lain-lainnya. 

Tanaman Gadung merupakan perdu yang tumbuh menjalar, tingginya dapat 

mencapai  5-10 m. Batangnya bulat, berbentuk galah, berbulu, dan berduri yang 

tersebar sepanjang batang dan tangkai daun. Umbinya bulat diliputi rambut akar 

yang besar dan kaku.Kulit umbi berwarna gading atau coklat muda, daging 
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umbinya berwarna putih atau kuning.Umbinya muncul dekat permukaan tanah. 

Dapat dibedakan dari jenis-jenis Dioscorea lainnya karena daunnya merupakan 

daun majemuk (Kasno dkk., 2002).  

Berdasarkan warna daging umbinya, gadung dapat dikelompokkan 

menjadi 2, yaitu gadung putih dan kuning.Gadung kuning umumnya lebih besar 

dan padat umbinya bila dibandingkan gadung putih.Umbi gadung merupakan 

salah satu jenis tanamanan umbi-umbian yang tumbuh liar dihutan, pekarangan 

maupun perkebunan.Pada umumnya umbi gadung dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pangan, namun karena tanaman ini mengandung racun seperti dioscorin 

dan HCN maka gadung masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

(Rosmeri dan Monica, 2013). 

Tabel 1. Komponen Kimia Umbi Gadung 

Zat Gizi Satu

an 

Umbi Gadung 

Mentah Kukus 

Energi Kkal 1,00 88 

Protein G 0,9 0,6 

Lemak g 0,3 0,3 

Karbohidrat g 23,5 20,9 

Serat g 2,1 0,9 

Kalsium Mg 79 26 

Fosfor Mg 66 47 

Besi Mg 0,9 0,4 

Karoten total Mg - - 

Vitamin A Si - - 

Vitamin B1 Mg 0,23 0,03 

Vitamin C Mg 0,9 - 

Air g 74,4 77,4 

BDD % 85 100 

Sianida (HCN)* ppm 362 - 

 Sumber : Sutrisno Koswara (2015) 

     *Sibuea (2003) 

Gadung adalah umbi jenisyang dapat tumbuh baik pada disemua tempat 

yang mempunyai suhu tropis.Berat umbi antara 5-10 kg/umbi, dapat mencapai 60 
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kg. Gadung dipanen usia 6-12 bulan, ditandai pertumbuhan daun berkurang, 

warna daun mulai menguning, dan banyak daun rontok (Kasno dkk., 2002). 

Dari tabel dapat diketahui bahwa karbohidrat memiliki kandungan 23,5 g, 

lemak 0,3 g, protein 0,9 g, serat 2,1 g dan beberapa kandungan lainnya. 

Sedangkan menuurut Chung dkkl., (2008) umbi gadung memiliki kandungan 

karbohidrat sekitar 18% (bb), pati (75-84 bk), protein, lipid, sebagian besar 

vitamin, dan kaya dengan mineral. Melihat komposisi kimianya, gadung layak 

untuk dimanfaatkan menjadi berbagai produk olahan sebagaimana jenis umbi 

lainnya.Akan tetapi, keterbatasan pemanfaatan gadung adalah kandungan racun 

yang berupa sianida. Umbi gadung mengandung asam sianida (HCN) yang sangat 

tinggi, yaitu 36,49 mg/kg berat umbi, sehingga diperlukan beberapa proses untuk 

menghilangkan racunnya (Ekowati, 2007). 

Salah satu alternatif pengolahan umbi gadung adalah mengolahnya 

menjadi tepung atau pati sehingga kadar sianida aman dikonsumsi. Hal ini karena 

adanya kandungan racun dalam gadung yang disebut dioscorine (Ahmad dkk., 

2012). Racun ini bila terkonsumsi dalam kadar rendah dapat menyebabkan pusing 

(Rukmana, 2001). Tubuh manusia dapat menerima HCN jika mengkonsumsi 

dalam batas yang dianjurkan. FAO dalam Harijono dkk., (2009) menyatakan 

untuk umbi-umbian dengan kadar maksimal 50mg/kg. Tepung umbi gadung 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan tepung dari umbi-umbi 

lainnya, yaitu memiliki kandungan amilosa yang tinggi dan teksturnya yang 

lembut (Guranatne dan Hoover, 2002). 
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2.2 Morfologi Gadung 

Gadung merupakan perdu memanjat yang tingginya dapat mencapai 5-

10m.Batangnya bulat, berbentuk galah, berbulu, berduri yang tersebar sepanjang 

batang dan tangkai daun.Umbinya bulat diliputi rambut akar yang besar dan 

kaku.Kulit umbi berwarna gading atau coklat muda, daging umbinya berwarna 

putih atau kuning.Umbinya muncul dekat permukaan tanah. Dapat dibedakan dari 

jenis-jenis dioscorea lainnya karena daunnya merupakan daun majemuk terdiri 

dari 3 helai daun, warna hijau, panjang 20-25 cm, lebar 1-12 cm, helaian daun 

tipis lemas, bentuk lonjong, ujung meruncing, pangkal tumpul, permukaan kasar 

(Ndaru, 2012).  

2.3 HCN Pada Gadung 

Umbi gadung hutan(Dioscorea hispida Dennst) mengandungGlikosida 

sianogenik yang bersifat toksik karena dapat terhidrolisis sehingga terbentuk asam 

sianida (HCN). HCN (Asam Sianida atau Hidrogen Sianida ) merupakan molekul 

yang mempunyai ion H+atau hidrogen dan ion CN-atau sianida. Hidrogen sianida 

atau asam sianida merupakan senyawa anorganik yang mempunyai karakteristik 

sebagai larutan asam kuat yang mempunyai sifat fisik berupa cairan tidak 

berwarna, berbau menyengat serta berasa pahit. Merupakan senyawa yang 

mempunyai titik didih 25,7˚C (Mark dan Liener dalam Pambayun, 2007). 

Sianida dalam bentuk bebas yaitu berupa asam sianida (HCN), namun bisa 

juga dalam bentuk terikat yaitu berupa senyawa glikosida diantaranya linamarin 

dan lotausralin.Asam sianida ini ialah anti nutrisi yang diperoleh dari hasil 

hidrolisis senyawa glukosida sianogenik.Asam sianida ini hanya dilepaskan 

apabila tanaman rusak dan bisa juga sebagai proteksi diri dari kerusakan. Tahap 
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awal dari proses degradasi ini dengan lepasnya molekul glukosa yang dikatalisis 

dengan enzim glukosidase, kemudian sianohidrin yang dihasilkan dapat 

berdisosiasi dengan cara nonenzimatis untuk melepaskan asam sianida dan juga 

sebuah aldehid atau keton, namun reaksi ini biasanya dikatalis oleh enzim pada 

tanaman (Widodo, 2005). 

Kandungan senyawa alkaloid pada umbi gadung semakin ke arah kulit 

semakin tinggi, dan yang paling tinggi pada 1cm dari permukaan kulit.Asam 

sianida pada kandungan yang tinggi di dalam tubuh dapat menghambat enzim 

sitokrom oksidase, sehingga semua oksidasi dalam jaringan tubuh terganggu, 

sedangkan konsentrasi rendah dapat menyebabkan terganggunya pernapasan 

sehingga dapat menyebabkan sesak napas (Pambayun, 2007). 

Kandungan HCN dalam bahan makanan akan mengalami pengurangan 

bahkan penghilangan apabila bahan makanan  tersebut mendapat perlakuan 

penghancuran atau pengirisan. Racun yang terdapat didalam umbi gadung antara 

lain dioskorin, diosgenin, serta asam sianida (HCN). Senyawa-senyawa ini 

memiliki efek hemolisis apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Senyawa ini juga 

memiliki efek paralisis pada susunan saraf sehingga dapat menyebabkan 

kelumpuhan (Pambayun, 2008). 

2.4 Pati 

Pati merupakan gabungan dari ratusan bahkan ribuan molekul glukosa 

yang terangkai menjadi satu membentuk suatu rantai panjang yang bercabang 

maupun tidak bercabang. Manusia memanfaatkan pati dengan cara 

menghidrolisinya menjadi polisakarida dan maltosa yang kemudian dapat 

digunakan sebagai sumber energi (Richana dan Suarni, 2011). Sumber 
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karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh banyak terdapat dari berbagai makanan 

pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Pati dari sumber yang berbeda mempunyai 

karakteristik fisik dan kimia yang berbeda yang akan menentukan kesesuaian 

penggunaannya bila diolah menjadi produk (Chaplin, 2004).   

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan 𝛼-glikosidik. 

Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C-nya, 

serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi 

yang dapat dipisahkan dengan air panas.Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi 

tidak larut disebut amilopektin. Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan 

𝛼-1,4D-glukosa, sedang amilopektin mempunyai cabang dengan ikatan 𝛼-1,6D-

glukosa sebanyak 4-5% dari berat total (Winarno, 2004) 

Kandungannya amilosa dan amilopektin dan struktur granula pati berbeda-

beda pada berbagai jenis sumber pati menyebabkan perbedaan sifat fungsional 

pati seperti kemampuan membentuk gel dan kekentalannya (Whistler dkk. dalam 

Wahyudi, 2009).Perbedaan amilosa dengan amilopektin yaitu amilosa 

memberikan sifat keras, sedangkan amilopektin menyebabkan sifat 

lengket.Amilosa memberikan warna ungu pekat amilopektin tidak bereaksi 

(Hawab, 2004). 

Tabel 2. Karakteristik Amilosa dan Amilopektin 

Proporsi Amilosa Amilopektin 

Bentuk Pada dasarnya linier Bercabang 

Ikatan 𝛼-1,4 dan jumlah sedikit 

𝛼-1,6 

𝛼-1,6 

Berat molekul Kurang dari 5 juta 50-300 juta 

Sifat pelapisan Kuat Lemah 

Pembentukan gel Kaku Tidak membentuk gel 

sampai lunak 

Warnadengan 

iodine 

Biru Coklat kemerahan 
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Sumber : Estiasih (2006) 

2.4.1 Amilosa 

Amilosa pada dasarnya merupakan polimer linier yang terdiri dari ikatan 

𝛼-1,4D-glukopiranosa. Bukti terbaru saat ini menunjukkan bahwa terdapat 

sejumlah kecil cabang pada polimer amilosa.Rantai amilosa berbentuk 

heliks.Bagian dalam struktur heliks mengandung atom H sehingga bersifat 

hidrofob yang memungkinkan amilosa membentuk komplek dengan asam lemak 

bebas, komponen asam lemak dari gliserida. Sejumlah alkohol dan iodin 

pembentuk komplek amilosa dengan lemak atau pengemulsi dapat mengubah 

suhu gelatinisasi, tekstur dan profil viskositas dari pasta pati (Estiasih, 2006 ). 

Pada fraksi linier glukosa dihubungkan satu dan lainnya dengan ikatan 𝛼-

1,4 glikosidik. Fraksi linier merupakan komponen minor yaitu kurang lebih 17-

30% dari total, namun pada beberapa varietas kapri dan jagung, patinya 

mengandung amilosa sampai 75%.Warna biru yang diproduksi oleh pati dalam 

reaksinya dengan iodin berkaitan erat dengan fraksi linier tersebut.Rantai polimer 

ini mengambil bentuk heliks yang kumparannya dapat dimasuki oleh berbagai 

senyawa seperti iodin.Pemasukkan iodin kedalam molekul itu karena adanya efek 

dua kutub reduksi dan akibat resonansi sepanjang heliks.Setiap satu lengkungan 

heliks tersusun dari enam satuan glukosa dan membungkus satu molekul 

iodin.Panjang rantai menentukan macam warna diproduksi dalam reaksinya 

dengan iodin. Menurut Muchtadi, dkk (2004) enzim alfa-amilase menghidrolisis 

amilosa menjadi unit-unit residu glukosa dengan memutuskan ikatan 𝛼-1,4. 

Amilosa tersusun oleh molekul glukosa yang dihubungkan satu samalain 

dengan ikatan α-1,4-glikosidik membentuk homopolimer yang linear.Ikatan ini 
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menghubungkan antara C1 pada glukosa yang satu dengan C4pada glukosa yang 

lain dalam struktur piranosa. Molekul amilosa terdiri atas200 sampai 20.000 unit 

glukosa yang berbentuk heliks (Murano, 2003). 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Amilosa 

2.4.2 Amilopektin 

Amilopektin merupakan molekul paling dominan dalam pati. Polimer 

amilopektin bercabang yang terdiri dari ikatan 𝛼 -1,4 dan 𝛼 -1,6 pada 

percabangannya. Dalam granula pati rantai amilopektin mempunyai keteraturan 

susunan. Rantai cabang amilopektin mempunyai sifat seperti amilosa yaitu dapat 

membentuk struktur heliks diperkirakan 4-6 % ikatan dalam setiap molekul 

amilopektin adalah ikatan 𝛼 -1,6. Nilai tersebut walaupun kecil tetapi mempunyai 

dampak sekitar lebih dari 20.000 percabangan untuk setiap molekul amilopektin. 

Sifat amilopektin berbeda dengan amilosa karena banyak percabangan seperti 

retrogradasi lambatdan pasta yang terbentuk tidak dapat m embentuk gel tetapi 

bersifat lengket (kohesif) dan elastis (gummy texture ) ( Estiasih, 2006 ).   

Berdasarkan reaksi warnanya dengan iodium, pati juga dapat dibedakan 

dengan amilosa dan amilopektin. Pati bila berikatan dengan iodium akan 

menghasilkan warna biru karena struktur molekul pati yang berbentuk spiral, 

sehingga akan mengikat molekul yodium dan membentuk warna biru. 

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa pati akan merefleksikan warna biru bila 
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polimer glukosa nya lebih besar dari 20 (seperti amilosa). Bila polimer 

glukosanya kurang dari 20, seperti amilopektin, akan dihasilkan warna merah atau 

ungu-coklat. Sedangkan polimer yang lebih kecil dari lima, tidak memberi warna 

dengan iodium (Koswara, 2009). 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Amilopektin 

Kandungan pati di dalam bahan cukup penting, sehingga semakin tinggi 

kandungan pati semakin dikehendaki konsumen. Kandungan pati didalam bahan 

bakunya akan dipengaruhi oleh umur tanaman dan lama penyimpanan setelah 

panen. Oleh karena itu pada pembuatan tepung umbi dikehendaki kandungan 

patinya maksimum, maka umbi hasil panen sebaiknya segera diolah dan tidak 

dilakukan penyimpanan (Antarlina dan Utomo, 1999). 

Berbagai proses kimia yang dapat diterapkan pada modifikasi pati 

antaranya oksidasi, hidrolisa, cross linking atau cross bonding serta subsitusi 

(Flechedalam Erika, 2008). Maltodekstrin merupakan salah satu produk dari hasil 

hidrolisa pati dengan menggunakan asam maupun enzim, yang terdiri dari 

campuran glukosa, maltosa,oligosakarida, dan dekstrin, (Demandalam Syarifah, 

2015). 
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2.5Edible Film 

Edible film adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk di atas makanan yang berfungsi sebagai penghambat transfer 

massa (misalnya kelembaban, oksigen, lemak dan zat pelarut) atau sebagai carrier 

bahan makanan atau aditif dan untuk meningkatkan penanganan makanan 

(Krochta dalam Wahyudi, 2009).  

Menurut Robertson dalam Saparianti (2005) menambahkan, selain 

berfungsi untuk memperpanjang masa simpan, edible film juga dapat digunakan 

sebagai pembawa komponen makanan, di antaranya vitamin, mineral, antioksidan, 

antimikroba, pengawet, bahan untuk memperbaiki rasa dan warna produk yang 

dikemas.Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat edible filmrelatif 

murah, mudah dirombak secara biologis (biodegradable), dan teknologi 

pembuatannya sederhana. Contoh penggunaan edible filmantara lain sebagai 

pembungkus permen, sosis, buah, dan sup kering (Susanto dan Sanetodalam 

Manab dkk, 2017). 

Edible film menyediakan pengemasan altenatif tanpa biaya untuk menjaga 

kelestarian lingkungan. Meskipun edible film tidak ditujukan untuk mengganti 

secara total pengemas sintetis, tapi edible film memiliki potensi untuk mengurangi 

pengemasan dan membatasi perpindahan uap air, aroma, dan lemak antara 

komponen makanan. Potensi tersebut tidak dimiliki oleh pengemas 

sintetis.Kelemahan pengemas sintetis seperti plastik, salah satunya yaitu tidak 

dapat dirombak secara alami. Selain itu, kelemahan bahan plastik adalah dengan 

pengemas plastik, transfer   senyawa - senyawa dari pengemas seperti hasil 

samping dari degradasi polimer, residu pelarut dari polimerisasi ke bahan pangan 
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yang dikemas dapat terjadi, sehinga menimbulkan reaksi toksikologi dan off 

flavor. Pada beberapa penggunaan, edible film ditujukan sebagai pembawa bahan 

tambahan makanan (seperti antioksidan, antimikrobia dan flavour) dan 

meningkatkan integritas mekanis atau karakteristik penanganan bahan makanan 

(Krochta dan de Mulder Johnstondalam Heny dkk., 2011). 

Komponen-komponen edible film (biopolimer) dapat dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu hidrokoloid, lemak dan campuran keduanya, yang termasuk dalam 

golongan hidrokoloid diantaranya pati, protein, turunan selulosa, alginat, pektin, 

dan polisakarida lain. Termasuk dalam lemak adalah lilin, asil gliserol, dan asam-

asam lemak. Film campuran merupakan gabungan antara komponen lipid dan 

hidrokoloid bersama-sama membentuk satu lapis film (Krochtadkkdalam 

Warkoyo dkk., 2014).  

Edible film adalah bahan pengemas organik yang terbuat dari senyawa 

hidrokoloid dan lemak, atau kombinasi keduanya. Senyawa hidrokoloid yang 

dapat 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 tapioca (Warkoyo 

dkk., 2014). 

Edible film yang dibuat dari hidrokoloid memiliki komponen yang baik 

untuk melindungi terhadap produk oksigen, karbondioksida dan lipid serta 

memiliki sifat-  sifat mekanis yang mampu meningkatkan integritas struktural 

pada produk yang mudah retak (Krochta dan de Murder Johnstondalam Heny 

dkk., 2011).  
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Film hidrokoloid umumnya bersifat gelasi dan kurang elastis.Oleh karena 

itu penambahan plasticizer sangat diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas 

dan mengurangi resiko pecah, sobek, dan hancurnya film yang 

terbentuk.Kandungan amilosa pada pati sangat menentukan kekuatan gel dan 

pembentukan film. Semakin tinggi kadar amilosa sumber pati maka film yang 

terbentuk akan semakin baik (KrochtadalamWarkoyo dkk., 2014).  

Untuk memperbaiki sifat pati sering dilakukan modifikasi pati sehingga 

akan diperoleh edible film yang mempunyai sifat fisik dan mekanik yang lebih 

baik. Pembentukan pati monophosphate merupakan salah satu cara untuk 

memperbaiki sifat alami pati. Pembentukan pati monophosphate ini dapat 

dilakukan dengan penambahan garam ortho-, pyro-, atau tripolyphosphate. 

Penambahan sodium tripolyphosphate akan menghasilkan pati yang memiliki 

viskositas tinggi, kenamakan cerah, dan gel yang kompak (Whistlerdalam 

Wahyudi, 2009).  

Tabel 3. Standar Mutu Edible Film 

Karakteristik Film Satuan Keterangan 

Ketebalan Mm Maks. 0,25 

Pemanjangan % Min. 70 

Transmisi uap air g/m2/24 jam Maks. 10 

Sumber : Japanese Industrial Standard dalamSudarno., dkk (2015) 

Pati monophosphate sebagai pati termodifikasi dapat dibuat dengan 

mereaksikan pati dengan mono atau ortho atau sodium tripolyphosphate (STPP) 

dengan kadar yang dinyatakan tidak lebih dari 0,4% (Stephendalam Wahyudi, 

2009). 
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  Teknik pembentukan film dari hidrokoloid menurut Mc Hugh dalam 

Wahyudi (2009)yaitu :  

a. Coacervation, penggumpalan yang melibatkan pemisahan material pelapis 

pelapis biopolimer dari dari larutan dengan pemanasan, pengubahan Ph, 

penambahan pelarut atau pengubahan polimer.  

b. Penghilangan pelarut yang dilakukan jika material dilarutkan dalam larutan 

berair, sehingga penghitungan pelarut diperlukan untuk pembuatan film. 

Penghilangan pelarut dapat dilakukan dengan pengeringan. 

Dengan kemampuan yang dimilikinya maka edible film telah banyak 

digunakan untuk meningkatkan umur simpan buah-buahan dan sayur - sayuran 

(Nisperos dan Baldwindalam Wahyudi, 2009). 

2.6 Pembuatan Edible Film 

Berbagai jenis polisakarida yang dapat digunakan untuk pembuatan edible 

film antara lain selulosa dan turunannya, hasil ektraksi rumput laut (yaitu 

karaginan, alginat, agar dan furcellaran), exudate gum, kitosan, gum hasil 

fermentasi mikrobia, dan gum dari biji - bijian  (Krochta dalam Warkoyo dkk., 

2014).  

Komponen Penyusun pati yang paling berperan dalam pembentukan edible 

film adalah amilosa.Hal ini dikarenakan amilosa dapat dengan mudah membentuk 

gel, sedangkan komponen amilopektin mempunyai percabangan sehingga struktur 

tiga dimensi lebih sulit terbentuk.Amilosa bersifat hidrofobik karena banyaknya 

gugus hidroxid pada molekulnya dimana gugus ini bersifat polar (AOAC, 

2001).Pembentukan edible film memerlukan sedikitnya satu komponen yang 

dapat membentuk sebuah matriks dengan kontinyuitas yang cukup dan kohesi 
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yang cukup. Derajat atau tingkat kohesi akan menghasilkan sifat mekanik dan 

penghambatan film (Bureau dan Multondalam Wahyudi, 2009).   

Umumnya komponen yang digunakan berupa polimer dengan berat 

molekul yang tinggi. Struktur polimer rantai panjang diperlukan untuk 

menghasilkan matriks film dengan kekuatan kohesif yang tepat. Kekuatan kohesif 

film terkait dengan struktur dan kimia polimer, selain itu juga dipengaruhi oleh 

terdapatnya bahan aditif seperti bahan pembentuk ikatan silang (Kester dan 

Fenemadalam Wahyudi, 2009)  

Beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk membentuk edible film 

dari bahan hidrokoloid, yaitu simple coacervation, complex coacervation, dan 

pembentukan gel secara termal atau pengendapan. Pada simple coacervation, 

suatu hidrokoloid tunggal diendapkan atau mengalami perubahan fase akibat 

penguapan pelarut, penambahan non elektrolit larut air yang mengakibatkan 

hidrokolid menjadi tidak larut (contoh: alkohol), atau penambahan elektrolit yang 

mengakibatkan pembentukan ikatan silang. Sedangkan pada complex 

coacervation, dua larutan hidrokoloid yang memiliki muatan berlawanan 

digabungkan, menyebabkan interaksi dan pengendapan kompleks polimer. Pada 

pembentukan edible film dengan pembentukan gel atau pengendapan, pemanasan 

makromolekul mengakibatkan denaturasi makromolekul tersebut yang diikuti 

dengan pembentukan gel (contoh: albumin telur), atau pengendapan, atau 

pendinginan biasa larutan hirokoloid yang hangat sehingga berakibat pada 

terjadinya peralihan sol-gel (Kester dan Fenemadalam Wahyudi, 2009). 
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2.7Sodium Tripolyphosphate (STPP) 

Polyphosphate adalah komponen kimia yang berfungsi sebagai buffer dan 

poliamin yang berperan untuk meningkatkan kuat ionic(Sofosdalam Wahyudi, 

2009). Starch monophosphate sebagai pati termodifikasi dapat dibuat dengan 

mereaksikan pati dengan mono atau orthophosphate atau STPP dengan kadar 

yang dinyatakan tidak lebih dari 0,4% . Model reaksi pati dengan 

SodiumTripolyphosphate (STPP) dapat dilihat pada gambar  (Stephen dalam 

Wahyudi, 2009). 

 

Gambar 5. Model Reaksi Pati dengan STPP 

Pati modifikasi ikat silang (cross-linking) adalah salah satu modifikasi pati 

secara kimia. Modifikasi secara kimia dapat dilakukan dengan cara menambahkan 

cross-linking agent yang dapat menyebabkan terbentuknya ikatan-ikatan 

(jembatan) baru antar molekul di dalam pati itu sendiri atau diantara molekul pati 

yang satu dengan molekul pati yang lain(Teja dkk., 2008).Arvanitoyannis 

dkk.Wahyudi (2009) menambahkan bahwa penggunaaan pati termodifikasi 

bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat pati alami dan sekaligus memperbaiki 

sifat edible filmyang dihasilkan. 

Pati cross-linking dibuat dengan menambahkan “cross-linking agent” 

dalam suspensi pati pada suhu tertentu dan pH yang sesuai (Koswara, 2009). 

Menurut Kusnandar (2010) pati ikatan silang diperoleh dengan mereaksikan pati 
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dengan senyawa polifungsional yang dapat bereaksi dengan gugus OH pada 

struktur amilosa atau amilopektin sehingga membentuk ikatan silang (X) atau 

jembatan yang menghubungkan satu molekul pati dengan molekul lainnya, 

dengan adanya ikatan silang ini maka akan memperkuat ikatan hidrogen pada 

rantai pati. Beberapa jenis cross-Linking agent yang diperbolehkan dalam 

makanan (food grade) antara lain: senyawa polifosfat (seperti sodium 

trimetafosfat (STMP), fosforus oksiklorida dan sodium tripolifosfat(STPP) dan 

gliserol. Pembentukan ikatan silang dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi 

senyawa polifungsional yang dapat membentuk ikatan gugus OH pada rantai pati, 

kondisi pH dan suhu (Kusnandar, 2010).  

Natrium tripolifosfat ( STTP ) atau sodium tripolifosfat adalah bahan 

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

dari Na5P3O. Pemberian STPP maksimal0,4% (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 dkkdalam 

Wahyudi, 2009). 

2.8 Gliserol 

Gliserol merupakan senyawa yang diperlukan untuk mensintesa lemak 

melalui reaksi esterifikasi dengan asam lemak.Sintesis gliserol dalam tanaman 

terjadi melalui serangkaian reaksi biokimia.Pada reaksi esterifikasi dengan asam 

lemak fruktosa difosfat diuraikan oleh enzim aldosa menjadi dihidroksi aseton 

fosfat, yang kemudian direduksi menjadi alphagliserolfosfat. Gugus fosfat 
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dihilangkan melalui proses fosforilasi sehingga akan terbentuk molekul gliserol 

(Winarno, 2004). 

Gliserol adalah senyawa golongan alkohol polihidratdengan 3 buah gugus 

hidroksil dalam satu molekul (alcohol trivalent). Rumus kimia gliserol adalah 

C3H8O3, dengan namakimia 1,2,3 propanatriol. Gliserol tidak berwarna, tidak 

berbau, rasanya manis, bentuknya liquid sirup, meleleh pada suhu 17,8oC, 

mendidih pada suhu 290oC dan larut dalam air dan etanol (Winarno, 2004). 

Gliserol memiliki sifat mudah larut dalam air, meningkatkan viskositas larutan, 

mengikat air, dan menurunkan Aw. Rodrigeusdkk,.(2006) menambahkan bahwa 

gliserol merupakan plasticizer yang bersifat hidrofilik, sehingga cocok untuk 

bahan pembentuk film yang bersifat hidrofobik seperti pati.Ia dapat meningkatkan 

adsorpsi molekul polar seperti air. Peran gliserol sebagai plasticizer dan 

konsentrasinya meningkatkan fleksibilitas film (Bertuzzi dkk., 2007). 

 

Gambar 6. Struktur Kimia Gliserol 

Fungsi dari gliserol adalah menyerap air, agen pembentuk kristal dan 

plasticizer. Plasticizer merupakan substansi dengan berat molekul rendah 

dapatmasuk ke dalam matriks polimer protein dan polisakarida sehingga 

meningkatkan fleksibilitas film dan kemampuan pembentukan film (Bergo dan 

Sobral, 2007). Plasticizer misalnya gliserol sering digunakan untuk memodifikasi 

sifatfungsional dan fisik film (Gaudindalam Ningsih, 2015). 
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Gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer pada film hidrofilik, seperti 

pektin, pati, gelatin, dan modifikasi pati, maupun pada pembuatan biodegradable 

film berbasis protein. Gliserol merupakan suatu molekul hidrofilik yang relatif 

kecil dan mudah disisipkan di antara rantai protein dan membentuk ikatan 

hidrogen dengan gugus amida pada proteim gluten. Hal itu berakibat pada 

penurunan interaksi langsung dan kedekatan antar rantai protein. Selain itu, laju 

transmisi uap air yang melewati film gluten juga dilaporkan meningkat seiring 

dengan peningkatan kadar gliserol dalam film akibat dari penurunan kerapatan 

jaringan protein (Gontard, 2003). 

Molekul gliserolakan mengganggu kekompakan pati,menurunkan interaksi 

intermolekul dan meningkatkan mobilitas polimer. Selanjutnya menyebabkan 

peningkatan elongasi dan penurunan tensile strength seiring dengan peningkatan 

konsentrasi gliserol. Penurunan interaksi intermolekul dan peningkatan mobilitas 

molekul akan memfasilitasi migrasi molekul uap air (Rodrigues dkk.,2006). 

Gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer pada film hidrofilik, seperti 

pektin, pati, gel, dan modifikasi pati, maupun pembuatan edible film berbasis 

protein.Gliserol merupakan suatu molekul hidrofilik yang relatif kecil dan mudah 

disisipkan diantara rantai protein dan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus 

amida dan protein gluten.Hal ini berakibat pada penurunan interaksi langsung dan 

kedekatan antar rantai protein. Selain itu, laju transmisi uap air yang melewati film 

gluten yang dilaporkan meningkat seiring dengan peningkatan kadar gliserol 

dalam film akibat dari penurunan kerapatan jenis protein (Gontard, 2003). 

Gliserol lebih cocok digunakan sebagai plasticizer karena berbentuk 

cair.Bentuk cair gliserol lebih menguntungkan karena mudah tercampur dalam 
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larutan film dan terlarut dalam air.Sorbitol sulit bercampur dan mudah mengkristal 

pada suhu ruang, hal tersebut tidak disukai konsumen (Anker, dkk., 2000). 

Menurut Lismawati (2017) pengaruh penambahan plasticizer gliserol pada 

konsentrasi 20%, 30%, dan 40 % akan mempengaruhi karakteristik edible film 

dari pati kentang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


