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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pengemas adalah salah satu hal penting dalam produk makanan dan 

minuman, karena pengemas bersifat melindungi produk dari kerusakan fisik 

maupun kerusakan lainnya. Plastik merupakan kemasan yang sangat umum dan 

marak digunakan. Hal ini disebabkan banyaknya keunggulan plastik dibandingkan 

kemasan lainnya, sehingga intensitas penggunaan plastik sebagai pengemas 

pangan akan terus meningkat.  

Disisi lain, persoalan di Negara Indonesia saat ini sangat didominasi 

dengan berbagai masalah lingkungan, dan plastik adalah salah satu utama dari 

permasalahan ini. Menurut Musthofa (2011) Negara Indonesia dalam kebutuhan 

plastik mencapai 2,3 juta ton. Seiring dengan berkembangkan industry makanan, 

maka secara tidak langsung akan meningkatkan kebutuhan plastik sebagai 

pengemas.  

Gaya hidup manusia yang semakin dinamis menuntut hampir segala hal 

lebih praktis, sehingga diperlukannya pengemasan yang langsung dapat 

dikonsumsi tanpa adanya proses pengupasan dan pembuangan. Oleh karena itu, 

mulai dikembangkan pengemas organik yang serupa dengan plastic, namun 

bersifat biodegradable, langsung dapat dimakan yaitu pengemas makanan edible 

film. Komponen penyusun edible film yaitu hidrokoloid, lipid, dan komposit yang 

dapat dihasilkan dari bahan-bahan alami. Salah satu komoditi hortikultura yang 

kaya terhadap komponen penyusun edible film adalah buah okra. 

Okra dikenal dikalangan masyarakat sebagai sayur yang biasanya diolah 

sebagai menu makanan. Para peneliti kini telah mengembangkan produk okra 
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dengan memanfaatkan lendir okra sebagai BTM (Bahan Tambahan Makanan), 

salah satunya yaitu sebagai penstabil. Menurut Pratiwi, dkk (2016) dimana lendir 

okra dapat digunakan sebagai bahan penstabil dalam pembuatan ice cream. Selain 

itu menurut Lim, dkk (2015) pengemulsi bubuk lendir okra sebanding dengan 

pengemulsi komersil lainnya seperti Arabic Gum, Guar Gum, dan Xanthan Gum. 

Lim, dkk (2012) menyatakan bahwa lendir okra merupakan hidrokoloid 

polisakarida rantai panjang dengan berat molekul tinggi dan protein penyusun 

yang mengandung kedua zat hidrofilik dan hidrofobik. Lendir dari buah okra 

sangat banyak karena mengadung serat yang tinggi. Karakteristik ini 

menyebabkan lendir buah okra memiliki potensi sebagai agen penstabil, pengental 

dan agen pengikat. 

Percobaan sebelumnya pembuatan edible film gel okra tanpa penambahan 

bahan pembantu dihasilkan edible yang kurang sempurna, sehingga pemanfaatan 

gel okra sebagai edible film masih membutuhkan bahan plastilizer dan penstabil 

yang dapat membantu dalam pembentukan film yang diharapkan, karena sumber 

pembentuk edible film pada okra dirasa belum memenuhi standart.  Menurut 

Suhermanto (2004) penambahan CMC dalam pembuatan edible film dapat 

meningkatkan karakteristik fisik dan mekanik. Penggunaan sorbitol dibandingkan 

gliserol sebagai plasticizer diketahui lebih efektif, karena dapat menghasilkan 

edible film dengan permeabilitas oksigen yang lebih rendah. Selain itu menurut 

Han (2001), sorbitol dapat meningkatkan kelenturan edible film dibandingkan 

jenis plasticizers lainnya. Menanggapi permasalahan diatas, dirasa perlu 

diadakannya penelitian tentang penggunaan CMC sebagai penstabil dan sorbitol 
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sebagai plastilizer yang optimum untuk menghasilkan edible film dengan 

karakteristik yang diinginkan. 

1.2 Tujuan  

Berdasarkanorumusan masalah tersebut, maka tujuanopenelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui interaksi antara perlakuan penambahan konsentrasi CMC dan 

penambahan konsentrasi sorbitol pada karakteristik fisik, mekanik, dan 

barrier edible film gel okra. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan CMC terhadap katakteristik fisik, 

mekanik dan barrier edible film gel okra. 

3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan penambahan sorbitol terhadap 

katakteristik fisik, mekanik dan barrier edible film gel okra. 

1.3 Hipotesis Penelitian 

 Dalam penelitian ini dapat dikemukakan suatu hipotesa penelitian sebagai 

berikut: 

1. Terdapat interaksi antara perlakuan konsentrasi CMC dan penambahan 

sorbitol  terhadap karakteristik fisik, mekanik dan barrier edible film gel okra. 

2. Terdapat pengaruh perlakuan konsentrasi CMC terhadap karakteristik fisik, 

mekanik, dan barrier edible film gel okra. 

3. Terdapat pengaruh perlakuan konsentrasi sorbitol terhadap karakteristik fisik, 

mekanik, dan barrier edible film gel okra. 


