
1 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan makanan sangat mudah mengalami penurunan kualitas karena faktor 

lingkungan, kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Salah satu mencegah penurunan 

kualitas tersebut adalah dengan cara menggunakan kemasan makanan yang tepat. 

Kemasan makanan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan. Biasanya 

terbuat dari bahan yang tidak dapat diperbarui dan tidak terurai oleh lingkungan 

sehingga dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian 

tentang edible film yang bersifat ramah lingkungan. 

Edible film dapat dibuat dari hidrokoloid, lipida, komposit. Hidrokoloid 

yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah protein atau karbohidrat. Film 

yang terbuat dari karbohidrat dapat berupa pati, gum, dan pati yang dimodifikasi. 

Film yang terbuat dari hidrokoloid sangat baik sebagai penghambat perpindahan 

oksigen, karbondioksida, dan lemak, serta memiliki karakteristik mekanik yang 

sangat baik, sehinggga baik digunakan untuk memperbaiki struktur film agar tidak 

mudah hancur (Dohowe dan Fennema, 1994). 

Bahan baku pembuatan edible film dari hidrokoloid yaitu karbohidrat. 

Karbohidrat yang biasa digunakan dalam pembuatan edible film adalah 

polisakarida. Contoh polisakarida adalah pati yang 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). 

Salah satu jenis umbi yang dapat digunakan dalam pembuatan edible film adalah 

umbi talas. Penggunaan umbi talas sendiri selama ini masih banyak dimanfaatkan 
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sebagai komoditas industri pangan. Umbi talas mengandung amilosa 21, 44%, dan 

amilopektin 78,56% (Hartati, 2003).  

Komponen amilosa dan amilopektin mempunyai fungsi dalam 

pembentukan edible film. Amilosa dapat membentuk edible film yang kuat dan 

kompak, sedangkan amilopektin memberikan stabilitas dan elastisitas pada edible 

film. Hal ini disebabkan karena pada proses pemanasan dapat melemahkan ikatan 

hidrogen pada amilosa sehingga terjadi gelatinisasi yang berlanjut dengan difusi 

amilosa dan amilopektin sehingga pada proses pengeringan  akan menghasilkan 

edible film yang kompak dan elastis. Menurut Guilbert dan Biquet (1990) dalam 

Yulianti dan Erliana (2012), elastisitas edible film dipengaruhi oleh amilopektin, 

sedangkan amilosa berpengaruh terhadap kekompakannya. Pati dengan kadar 

amilosa tinggi menghasilkan edible film yang lentur dan kuat. Menurut Yoshida et 

al. (2009), plastik edible yang dibentuk dari polimer murni bersifat rapuh sehingga 

perlu digunakan plasticizer atau bahan untuk meningkatkan aspek kuat tarik dan 

menurunkan elongasi.  

Minyak kelapa sawit dapat memperbaiki karakteristik fisik dari edible film. 

Penambahan minyak kelapa sawit dapat membuat edible film menjadi lebih kuat, 

selain itu juga dapat memperbaiki nilai WVTR pada pembuatan edible film. Sesuai 

dengan pendapat Garcia et al (2011), penggunaan minyak sawit pada penelitian ini 

bertujuan untuk memperbaiki karakteristik dari edible film. Edible film yang terbuat 

dari pati memiliki kelemahan yaitu resistensinya terhadap uap air rendah karena 

pati bersifat hidrofilik dimana dapat mempengaruhi stabilitas dan sifat mekanisnya. 

Menurut Hagenmaier dan Shaw (1990), asam lemak rantai panjang biasa digunakan 

dalam pembuatan edible film karena mempunyai titik didih (melting point) yang 
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tinggi dan bersifat hidrofobik. Salah satu asam lemak yang paling mudah diperoleh 

adalah asam palmitat atau asam heksadekanoat. Asam palmitat merupakan asam 

lemak rantai panjang yang mempunyai titik didih yang tinggi, tidak mudah 

teroksidasi dan bersifat hidrofobik, biasanya terdapat pada minyak kelapa sawit. 

Ketersediaan minyak kelapa sawit sangat melimpah, mudah diperoleh, harganya 

tidak terlalu mahal. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi pati umbi talas terhadap karakteristik

fisik dan mekanik edible film yang dihasilkan;

2. Mengetahui adanya interaksi antara konsentrasi minyak kelapa sawit dalam

pati talas terhadap karakteristik fisik dan mekanik edible film yang

dihasilkan serta perlakuan terbaiknya.

1.3 Hipotesa 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Adanya pengaruh konsentrasi pati talas terhadap karakteristik fisik dan

mekanik edible film yang dihasilkan;

2. Adanya interaksi pada konsentrasi minyak kelapa sawit dalam pati talas

terhadap karakteristik fisik dan mekanik edible film serta adanya perlakuan

terbaik yang dihasilkan.




