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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Buah okra 

Okra merupakan tanaman semusim, termasuk famili Malvaceae dan 

dikenal dengan beberapa nama antara lain lady’s finger, qiu kui, okura, okro, 

quiabos, ochro, quiabo, gumbo, bamya, bamia, bendi, bhindi, kacang bendi, dan 

kopi arab (Jain, 2012). Menurut Watson dan Preedy (2016), klasifikasi tanaman 

okra adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Malvales  

Famili  : Malvaceae  

Genus  : Abelmoschus  

Spesies : Abelmoschus esculentus 

Gambar 1. Buah Okra (Eddy, 2016)

Kenampakan fisik dari buah okra dapat dilihat pada Gambar 1. Buah okra 

(Abelmoschus esculentus L.) atau dikenal dengan Ladies Finger merupakan 

tanaman tropis yang sudah lazim dikonsumsi masyarakat. Tanaman sayur ini 

kurang dikenal karena banyak yang belum mengetahui kandungan dan 
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kegunaannya. Buah okraomempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi dimana 

pada setiap 100 gobuah muda okra mengandung 33okalori, 7 gokarbohidrat, 3,2 g 

serat dan 0,08 g kalsium. Lendir okra merupakan hidrokoloid polisakarida rantai 

panjang dengan berat molekul tinggi dan protein penyusun yang mengandung 

kedua zat hidrofilik dan hidrofobik (Lim, dkk., 2012).  

Buah okra mengandung banyak lendir, hal ini dikarenakan tingginya 

kandungan serat yang terkandung didalamnya. Karakteristik ini menyebabkan 

lendir buah okra memiliki potensi sebagai agen penstabil, pengental dan agen 

pengikat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Lim, dkk (2015) menyatakan 

bahwa lendir buah okra yang diekstraksi menjadi bubuk menghasilkan rendemen 

sebesar 11,84% dimana pada konsentrasi 1% bubuk lendir okra stabilitas 

emulsinya mencapai 99,23%.  

Hasil penelitian Nurhayati, dkk (2016) dalam pengujian aktivitas 

antioksidan pada buah, tepung dan cookies okra menunjukkan bahwa buah okra 

memiliki nilai tingkat aktivitas antioksidan yang sangat kuat, yaitu dengan nilai 

IC50 38,11 ppm, tepung okra memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang kuat, 

yaitu dengan nilai IC50 92,69 ppm dan cookies okra memiliki tingkat aktivitas 

antioksidan yang kuat, yaitu dengan nilai IC50 99,93 ppm. 

Hasil penelitian Pratiwi (2016) dalam pemanfaatan gel buah okra sebagai 

penstabil terhadap mutu es krim menunjukan bahwa penambahan gel buah okra 

1% direkomendasikan sebagai perlakuan terbaik dengan kadar air 63,56%, kadar 

abu 1,15%, kadar serat kasar 0,43%, overrun 56,23%, resistensi selama 60 menit 

87 detik, tekstur agak lembut dan rasa yang disukai panelis. 
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2.2 Edible Film 

Edible film adalah lapisan tipis yang tersusun dari bahan yang dapat 

dikonsumsi. Edible film memiliki fungsi untuk memperpanjang umur simpan dan 

mempertahankan kualitas dari bahan pangan dengan tidak merubah aroma, rasa, 

tekstur, dan penampakan (Embuscado dan Huber, 2009; Du, dkk., 2011; 

Kusumawati dan Putri, 2013). Edible film juga dapat digunakan sebagai pembawa 

komponen makanan, diantaranya vitamin, mineral, antioksidan, antimikroba, 

pengawet, bahan untuk memperbaiki rasa dan warna produk yang dikemas. Selain 

itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat edible film relatif murah, mudah 

dirombak secara biologis (biodegradable), dan teknologi pembuatannya 

sederhana (Yulianti dan Ginting, 2012). 

Salah satu fungsi utama dari edible film adalah berperan sebagai 

penghalang dari gas, minyak, dan air. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga dapat 

dikemas dengan edible film (Krisna, 2011), sosis, buah-buahan dan sayuran segar 

(Nofita, 2011), serta daging Wieddyanto, dkk. (2005). 

Menurut Nathalya (2015) beberapa keunggulan edible film dibandingkan 

dengan bahan pengemas lain yaitu: 

1. Meningkatkan retensi warna, gula, asam, dan komponen flavor  

2. Mengurangi kehilangan berat  

3. Mempertahankan kualitas saat distribusi dan penyimpanan 

4. Mengurangi kerusakan akibat penyimpanan  

5. Memperpanjang umur simpan  

6. Mengurangi penggunaan pengemas sintetik 
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 Edible film berdasarkan komponennya dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori, yaitu : hidrokoloid (mengandung protein, polisakarida atau alginat), 

lemak (asam lemak, acylgliserol atau lilin) dan kombinasi (dibuat dengan 

menyatukan kedua substansi dari dua kategori) (Skurtys dkk, 2011). 

Tabel 1. Standart edible film (JIS, 1977) 

Parameter Nilai 

Ketebalan  0,25 mm 

Kuat tarik 0,39MPa 

Elongasi  <10% buruk 

>50% bagus 

WVTR <7 g/m
2
/hari 

 

2.2.1 Hidrokoloid 

 Hidrokoloid adalah suatu polimer mudah larut dalam air, yang mampu 

membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan atau mampu membentuk gel 

dari larutan tersebut. Hidrokolid atau koloid hidrofilik ini menggantikan istilah 

gum karena dinilai istilah gum tersebut terlalu luas artinya. Ada beberapa jenis 

hidrokoloid yaitu alami maupun sintetik, dimana keduanya sering digunakan 

dalam industri pangan baik. Ditinjau dari asalnya, hidrokoloid diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis utama, yaitu hidrokolid utama, hidrokoloid utama 

termodifikasi, dan hidrokoloid sintetik. 

 Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah protein 

atau karbohidrat. Edible film yang berbahan karbohidrat dapat berupa pati, gum 

(seperti contoh alginat, pektin, dan gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara 

kimia. Pembentukan edible film berbahan dasar protein dapat menggunakan 

gelatin, kasein, protein kedelai, protein whey, gluten gandum, dan protein jagung. 

Edible film yang terbuat dari hidrokoloid sangat baik dalam menghambat 



8 

 

perpindahan oksigen, karbondioksida, dan lemak, serta memiliki karakteristik 

mekanik yang sangat baik, sehingga sangat baik digunakan untuk memperbaiki 

struktur film agar tidak mudah hancur. Polisakarida sebagai bahan pembuatan 

edible film dapat dimanfaatkan untuk mengatur udara sekitarnya dan memberikan 

ketebalan atau kekentalan pada larutan edible film. Pemanfaatan dari senyawa 

yang memiliki rantai panjang ini sangat penting karena tersedia dalam jumlah 

yang banyak, harganya murah, dan bersifat nontoksik (Misnawati, 2015). 

2.2.2 Lipida 

 Lipida adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi 

sejumlah senyawa yang terdapat di alam yang memiliki sifat dapat larut dalam 

pelarut-pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Pelarut organik 

yang dimaksud yaitu pelarut organik nonpolar, seperti benzen, dietil eter, pentana, 

dan karbon tetraklorida. Dengan pelarut-pelarut tersebut, lipid dapat diekstraksi 

dari sel jaringan tumbuhan ataupun hewan. Edible film yang berbahan dasar lipida 

sering digunakan sebagai penghambat uap air, atau bahan pelapis untuk 

meningkatkan kilap pada produk-produk kembang gula. Edible film yang terbuat 

dari lemak murni sangat terbatas dikarenakan dapat menghasilkan kekuatan 

struktur film yang kurang baik (Misnawati, 2015).  

 Karakteristik edible film yang dibentuk oleh lipid tergantung pada berat 

molekul dari fase hidrofilik dan fase hidrofobik, rantai cabang, dan polaritas. 

Lipida yang sering digunakan sebagai edible film antara lain lilin (wax) seperti 

parafin dan carnauba, kemudian asam lemak, monogliserida, dan resin (Hui, 

2006). Jenis lilin yang bisa digunakan hingga sekarang yaitu carnauba. Alasan 
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mengapa lipida ditambahkan dalam edible film adalah untuk memberikan sifat 

hidrofobik (Misnawati, 2015). 

2.2.3 Komposit 

 Komposit edible film terdiri dari komponen lipid dan hidrokoloid. Aplikasi 

dari komposit film dapat dibentuk dalam lapisan satu-satu (bilayer), dimana satu 

lapisan merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat 

berupa gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari 

hidrokoloid dan lemak digunakan untuk mengambil keuntungan dari komponen 

lipida dan hidrokoloid. Lipidaakan meningkatkan ketahanan terhadap penguapan 

air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. Film gabungan antara lipida 

dan hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran 

yang telah mengalami porses minimalis (Misnawati, 2015). 

2.3 Sorbitol sebagai Plasticizer dalam Pembentukan Edible Film 

Plasticizer adalah bahan yang digunkan dalam pembuatan edible film. 

Berfungsi untuk mengatasi sifat mudah rapuh lapisan film. Plasticizer terbagi atas 

beberapa jenis dalam pembuatan edible film yaitu: a) mono, di-, dan 

oligosakarida; b) poliol (seperti gliserol dan turunannya, polyetilen glikol, 

sorbitol); dan c) lipid dan turunannya (asam lemak, monogliserida dan esternya, 

asetogliserida, pospholipida dan emulsifier lain) (Krisna, 2011).  

Sorbitol pertama kali ditemukan pada tahun 1872 oleh ahli kimia dari 

Perancis yaitu Joseph Boosingault dari biji tanaman bunga ros. Proses hidrogenasi 

gula menjadi sorbitol mulai dikembangkan pada tahun 1930. Secara alami sorbitol 

juga dapat dihasilkan dari berbagai jenis buah-buahan (Lukita dan Susanti, 2011). 

Rumus kimia sorbitol dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Sorbitol (Danny, 2012) 

Sorbitol merupakan senyawa monosakarida polihidrik alkohol. Nama 

kimia lain dari sorbitol adalah hexitol atau glusitol dengan rumus kimia C6H14O6 

digunakan sebagai agen pengontrol kelembaban dan spesifiknya berfungsi sebagai 

plasticizer. Sorbitol merupakan suatu poliol (alkohol gula) bahan pemanis yang 

digunakan dalam berbagai produk makanan, kemanisan sorbitol sekitar 60% dari 

kemanisan sukrosa (gula tebu) dengan ukuran kalori sekitar sepertiganya. Selain 

itu sorbitol bersifat nonkarsinogenik (tidak menyebabkan kanker) dan dapat 

berguna bagi orang-orang penderita diabetes, secara kimiawi sorbitol sangat 

reaktif dan stabil. Sorbitol dapat berada pada suhu tinggi dan tidak mengalami 

reaksi Maillard (pencoklatan) (Nofita, 2011).  

Sorbitol merupakan salah satu golongan poliol seperti gliserol dan manitol. 

Sorbitol merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki kelebihan yaitu 

mampu untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler 

sehingga baik untuk menghambat penguapan air dari produk, dapat larut dalam 

tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer, 

jumlah yang banyak, harganya murah dan bersifat non toksik (Astuti, 2011). 

Edible film yang menggunakan plasticizer sorbitol dapat menghasilkan 

kekuatan tarik edible film yang lebih besar dibandingkan edible film dengan 
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plasticizer gliserol. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi sorbitol dalam pengujian 

kekuatan tarik film sebagai plasticizer lebih besar dibandingkan gliserol 

(Wirawan, dkk., 2012). Poliol seperti sorbitol merupakan plasticizer yang cukup 

baik untuk mengurangi ikatan hidrogen internal sehingga dapat meningkatkan 

jarak intermolekul. Penggunaan sorbitol sebagai plasticizer diketahui lebih efektif, 

sehingga dihasilkan edible film dengan permeabilitas oksigen yang lebih rendah 

bila dibandingkan dengan menggunakan gliserol (Widyaningsih, dkk., 2012).  

 Edible film dengan plasticizer sorbitol memiliki nilai permeabilitas uap air 

yang lebih besar dari pada dengan plasticizer gliserol. Hal ini disebabkan karena 

sorbitol memiliki ukuran molekul yang lebih besar dibandingkan gliserol yang 

dapat memperbesar volume bebas antar rantai polimer sehingga akan mudah 

terjadinya transfer molekul air. Dari segi sifat film yang terbentuk, film dengan 

plasticizer gliserol lebih fleksibel dan elastis dibandingkan film dengan plasticizer 

sorbitol (Wirawan, dkk., 2012). 

 Hasil penelitian Putra dkk (2017) pembuatan edible film pati sukun 

dengan penambahan sorbitol sebagai plasticizer pada uji ketebalan dengan 

perlakuan penambahan sorbitol terendah yaitu 0,4% dihasilkan ketebalan edible 

film  0,21 mm, dan penambahan sorbitol tertinggi 1,4 didapat ketebalan edible 

film  0,24 mm. Uji laju transmisi uap air dengan perlakuan penambahan sorbitol 

terendah yaitu 0,4% dihasilkan ketebalan edible film  462,11(g/m
2
/24 jam), dan 

penambahan sorbitol tertinggi 1,4 didapat ketebalan edible film  535,49(g/m
2
/24 

jam). Uji kuat tarik dengan perlakuan penambahan sorbitol terendah yaitu 0,4% 

dihasilkan ketebalan edible film  10,33 (MPa), dan penambahan sorbitol tertinggi 

1,4 didapat ketebalan edible film  7,39 (MPa). Uji elongasi dengan perlakuan 
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penambahan sorbitol terendah yaitu 0,4% dihasilkan ketebalan edible film  5,29%, 

dan penambahan sorbitol tertinggi 1,4 didapat ketebalan edible film  6,73%. 

2.4 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC)  (Gambar 3.) merupakan turunan dari 

selulosa yang diproduksi untuk meningkatkan serta mengembangkan penggunaan 

selulosa yang lebih luas. Selulosa mendominasi karbohidrat dari tumbuh-

tumbuhan hampir 50%, dikarenakan selulosa merupakan bagian terpenting dari 

dinding sel tumbuh-tumbuhan. Selulosa ini banyak ditemukan dalam tanaman 

yang dikenal sebagai miofibril dengan diameter 2 - 20 nm dan panjang 100 – 

40.000 nm (Pedram dkk., 2011).  

Selulosa merupakan unsur struktural dan komponen utama dinding sel dari 

pohon serta tanaman tinggi lainnya. Senyawa ini juga didapatkan dalam tumbuhan 

rendah seperti paku, lumut, ganggang, dan jamur. Serat alami yang paling murni 

adalah serat kapas, yang terdiri dari sekitar 98% selulosa (Sugita dkk., 2009).  

Selulosa (Gambar 3.) merupakan β-1,4 poli glukosa, dan memiliki berat 

molekul sangat besar. Unit ulangan dari polimer selulosa terikat melalui ikatan 

glikosida yang mengakibatkan struktur selulosa linier. Keteraturan struktur 

tersebut juga mejadikan ikatan hidrogen secara intra dan intermolekul. Beberapa 

molekul selulosa akan membentuk mikrofibril yang sebagian berupa daerah 

teratur (kristalin) dan diselingi daerah amorf yang kurang teratur (Agung dkk., 

2009). 
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Gambar 3. Carboxy Methyl Cellulose (Ulfa, 2016) 

Carboxy Methyl Cellulose merupakan eter polimer linier (Gambar 4.)  dan 

berupa senyawa yang memiliki sifat biodegredable, tidak berbau, tidak berwarna, 

tidak beracun, butiran atau bubuk yang larut dalam air, memiliki rentang pH 

sebesar 6,5-8,0. CMC berasal dari selulosa kayu dan kapas yang diperoleh dari 

reaksi antara selulosa dengan asam monokloroasetat dengan katalisnya yaitu 

senyawa alkali. CMC juga merupakan senyawa serbaguna yang memiliki sifat 

penting seperti kelarutan, reologi dan adsorpsi dipermukaan (Deviwings, 2008). 

Beberapa mikrofibril membentuk fibril yang nantiny akan menjadi serat selulosa. 

Selulosa memiliki kuat tarik yang tinggi dan tidak larut dalam kebanyakan 

pelarut. Hal ini berkaitan dengan struktur serat dan kekuatan ikatan hydrogen 

yang dimiliki. 

 

Gambar 4. Struktur CMC (Tazkiya, 2016) 

Sifat dari CMC ialah mudah larut dalam air dingin maupun panas. Selain 

itu juga CMC dapat membentuk lapisan pada suatu permukaan. Sifat pada CMC 

diantaranya yaitu bersifat stabil terhadap lemak dan tidak larut dalam pelarut 
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organik, baik sebagai bahan penebal, sebagai zat inert, dan bersifat sebagai 

pengikat. Berdasarkan sifatnya maka CMC dapat digunakan sebagai bahan aditif 

pada produk minuman yang aman untuk dikonsumsi. CMC memiliki daya serap 

air yang terkandung dalam udara dimana banyaknya air yang terserap dan laju 

penyerapannya bergantung pada jumlah kadar air yang terkandung dalam CMC, 

serta kelembaban dan temperatur udara disekitarnya. Kelembaban CMC yang 

diizinkan dalam kemasan adalah kurang dari 8% dari total berat produk (Netty, 

2010). Menurut Arum dkk. (2005) penggunaan selulosa terbesar di dalam industri 

adalah berupa serat kayu. Untuk pengaplikasian lebih luas, selulosa diturunkan 

menjadi beberapa produk, antara lain Microcrystalline Cellulose, Carboxymethyl 

cellulose, Methyl cellulose dan hydroxypropyl methyl cellulose. Produk-produk 

tersebut dimanfaatkan antara lain sebagai bahan antigumpal, emulsifier, stabilizer, 

dispersing agent, pengental, dan sebagai gelling agent. 

Jumlah CMC yang diperlukan untuk menjaga stabilitas produk yang baik 

tergantung pada tingkat kekentalan sebelum dikonsumsi. Produk yang 

mengandung sejumlah besar padatan yang kental hanya membutuhkan 

penambahan CMC dalam jumlah sedikit. Sebaliknya, penambahan CMC dalam 

jumlah besar dapat digunakan untuk menciptakan tekstur produk yang 

mengandung beberapa zat padat terlarut (Akkarachaneeyakorn and Tinrat, 2015). 

Menurut Alia dkk (2015) proses pembuatan CMC meliputi dua tahap 

utama, yaitu alkalisasi dan karboksimetilasi. Kedua tahap ini dapat berlangsung 

dalam bentuk padatan atau dalam suatu media lain berupa air atau pelarut organik. 

Proses alkalisasi dalam media air akan menghasilkan CMC yang kurang 

homogen, sehingga nilai derajat substitusi (DS) dari CMC yang dihasilkan akan 
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rendah serta memiliki viskositas yang rendah pula. Alkalisasi dilakukan dengan 

menggunakan larutan NaOH yang bertujuan untuk mengaktifkan gugusgugus -OH 

pada molekul selulosa dan mengembangkan selulosa. Pengembangan selulosa ini 

dapat memudahkan difusi reagen untuk proses selanjutnya, yaitu karboksimetilasi. 

Proses karboksimetilasi dilakukan dengan menggunakan reagen monokloroasetat 

(MCA) atau natrium monokloroasetat (NaMCA). Jumlah NaMCA yang 

digunakan berpengaruh terhadap substitusi dari unit anhidroglukosa pada selulosa. 

Selain itu, penggunaan pelarut organik dalam reaksi karboksimetilasi adalah untuk 

menyediakan aksesibilitas reagen eterifikasi ke pusat-pusat reaksi dari rantai 

selulosa. 

Hasil penelitian Wardhono (2001) dalam pengaruh penambahan CMC 

terhadap sifat fisik dan mekanik edible film dari tepung biji kecipir serta 

aplikasinya pada buah anggur menyatakan bahwa semakin banyak CMC  yang 

ditambahkan, maka dapat mempebaiki kekuatan dan kekompkan film, sehingga 

dihasilkan edible film dengan sifat-sifat fisik dan mekanis yang baik. Hasil 

penelitian Sukma (2007) menyatakan bahwa penambahan gliserol sebanyak 3% 

dan CMC sebanyak 1%, pada pembuatan edible film whey susu memberikan hasil 

yang terbaik. 

Hasil penelitian Ulfa (2016) pengaruh konsentrasi gliserol dan konsentrasi 

CMC terhadap karakteristik biodegradable film berbasis ampas rumput laut, 

dihasil perlakuan terbaik pada konsentrasi CMC 3% yang menghasilkan nilai kuat 

tarik sebesar 123,23 Mpa, nilai ketebalan sebesar 0,150 mm, nilai kelarutan 

sebesar 76,75% dan persen pemanjangan sebesar 7,5%. 
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Hasil penelitian Yunus Riyo (2010) Edible film jerami nangka dengan 

CMC 2% dan gliserol 2%, didapatkan nilai elongasi 46%, kuat tarik 9,96 MPa dan  

WVTR 1058 g/m
2
/24jam. Dan penelitian Harris (2001) Edible film pati tapioka 

dengan penambahan CMC 1% dan gliserol 3%, didapatkan nilai elongasi 72,9% 

dan kuat tarik 6,97 MPa. 

2.4.1 Selulosa  

Selulosa memiliki struktur yang kuat dan berat molekul yang tinggi. Hal 

ini menyebabkan selulosa memiliki daya larut yang rendah di dalam air, sehingga 

sulit untuk diserap oleh mikroorganisme selulotik melalui dinding selnya. 

Mikroorganisme baru dapat memanfaatkan sumber energi dan sumber karbon dari 

selulosa, jika selulosa telah dihidrolisis menjadi bentuk yang sederhana dengan 

berat molekul yang lebih rendah. Berikut ini adalah struktur polimer selulosa yang 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Selulosa (Tazkiya, 2016) 

Selulosa tersusun dari unit-unit anhidroglukopiranosa yang tersambung 

dengan ikatan β-1,4-glikosidik membentuk suatu rantai makromolekul tidak 

bercabang. Setiap unit anhidroglukopiranosa memiliki tiga gugus hidroksil 

(Potthast, dkk., 2006; Zugenmaier, 2008), seperti yang terlihat pada Gambar 5. 

Selulosa mempunyai rumus empirik (C6H10 O5)n dengan n ~ 1500 dan berat 

molekul ~ 243.000 (Rowe, dkk., 2009). 
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Struktur selulosa yang merupakan polimer tak bercabang dari unit 

anhidroglukosa yang dihubungkan oleh ikatanoglukosidik β- 1,4. Serat selulosa 

adalah sangat halus dan fleksibel. Hidrolisis lengkap dalam HCl 40% dalam air 

hanya menghasilkan D-glukosa. Disakarida yang terisolasi dari selulosa yang 

terhidrolisis sebagian adalah selobiosa, yang dapat dihidrolisisolebih lanjut 

menjadi D-glukosa dengan suatu katalis asamodengan emulsin enzim. Selulosa 

sendiri tidak mempunyai karbon hemiasetal, selulosa tidak dapatomengalami 

mitarotasi atau dioksidasi oleh reagensia seperti reagensia Tollens. (Mungkin 

terdapatosuatu hemiasetal pada satu ujung dariotiap molekul selulosa, tetapi ujung 

ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan dan tidakomenyerah ke reaksi yang 

dapat diamati).  

Dilihat dari strukturnya, selulosaomempunyai potensi yang cukup besar 

untuk dijadikan sebagai penyerap karena gugusoOH yang terikat dapat 

berinteraksi dengan komponen adsorbat. Adanya gugus OH, pada selulosa 

menyebabkan terjadinyaosifat polar pada adsorben tersebut. Denganodemikian 

selulosa danohemiselulosa lebih kuatomenyerap zat yang bersifat polar dari pada 

zat yang kurang polar. Mekanismeopenyerapan yang terjadi antara guguso-OH 

yang terikat pada permukaan dengan ion logam yang bermuatan positif (kation) 

merupakan mekanismeopertukaran ion.  

Untukomendapatkan sifat fisik dan kimia yang lebihobaik dan memperluas 

aplikasinya, selulosa dibuatodalam berbagai turunannya diantaranyaoturunan ester 

dan eter. Ester selulosa banyak digunakan sebagaioserat dan plastik, sedangkan 

eter selulosaosebagai pengikat dan bahan tambahan untuk mortirokhusus atau 

kimia khusus untuk bangunan danokonstruksi juga stabilisator viskositas 
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padaocat, makanan,oproduk farmasetik, dan lain-lain. Selulosaojuga merupakan 

bahan dasar dalam pembuatanokertas. Seratnya mempunyai kekuatan dan 

durabilitasoyang tinggi. Jika dibasahi denganoair, menunjukkan pengembangan 

ketikaojenuh, dan juga higroskopis. Bahkanodalam keadaan basah, seratoselulosa 

alamiotidak kehilanganokekuatannya (Zugenmaier, 2008).  

Turunanoselulosa telah digunakan secara luas dalamosediaan farmasi 

seperti etiloselulosa, metil selulosa, karboksimetil selulosa, dan dalam bentuk 

lainnyaoyang digunakan dalamosediaan oral, topikal, dan injeksi. Sebagai contoh, 

karboksimetil selulosa merupakanobahan utama dari Seprafilm
TM

, yang 

digunakan untukomencegah adesi setelah pembedahan. Baru-baru ini, penggunaan 

selulosa mikrokristalodalam emulsi dan formulasi injeksiosemipadat telah 

dijelaskan. Penggunaan bentuk-bentuk selulosaodalam sediaan disebabkan 

sifatnya yang inertodan biokompatibilitas yang sangat baikopada manusia 

(Jackson, dkk., 2011). 

Selulosaomempunyai sifat seperti kristalinodan tidak mudah larut dalam 

air walaupun polimer iniosangat hidrofilik. Hal ini disebabkan oleh sifat 

kristalinitasodan ikatanohidrogen intermolekuler antaraogugus hidroksil (Mulder, 

1996). Selulosa asetat adalah suatu senyawaokimia buatan yang digunakanodalam 

film fotografi. Secara kimia, selulosa asetat adalahoester dari asam asetatodan 

selulosa. Senyawa ini pertama kali dibuat pada tahun 1865. Selain pada film 

fotografi, senyawa ini juga digunakanosebagai komponen dalam bahan perekat, 

serta sebagaioserat sintetik.  

Selulosa merupakanopolimer yang relatif stabil dikarenakanoadanya 

ikatan hidrogen. Selulosaotidak larut dalam pelarut air danotidak memiliki titik 
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leleh. Serat selulosaojuga memiliki fleksibilitasodan elastisitas yang baik sehingga 

dapat mempertahankanoaspect ratio (perbandingan panjang terhadapodiameter 

(P/d)) yang tinggi selama prosesoproduksi. Selulosa nanoseratomemiliki beberapa 

keuntungan seperti: densitas rendah, sumber yang dapat diperbaharui, 

biodegradable, mengurangi emisi karbondioksidaodi alam,okekuatan dan 

modulus yang tinggi, permukaan yang relatif reaktif sehingga dapat digunakan 

untuk grafting beberapaogugus kimia, dan harga yangomurah (Frone, dkk., 2011). 

2.5 Sifat Mekanik Edible Film 

 Secara umum parameter yang sering digunakan dalam mengukurosifat 

mekanik edibleofilm adalah ketebalan, kuat tarik (tensile strength), kemuluran 

(elongation) dan ketebalan. Faktor yang dapatomempengaruhi ketebalan edible 

film adalah konsentrasi padatan terlarutopada larutan pembentuk film dan ukuran 

pelat pencetak. Semakin tinggiokonsentrasi padatan terlarut, makaoketebalan film 

akan meningkat (Krisna, 2011). 

 Kekuatan tarik (tensile strength) adalah ukuran untuk kekuatan film secara 

spesifik, merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai film tetap 

bertahan sebelum putus/sobek. Pengukuran ini untuk mengetahui besarnya gaya 

yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area film. 

Sifat kekuatan tarik bergantung pada konsentrasi dan jenis bahan penyusun edible 

film (Krisna, 2011). 

 Kemuluranomerupakan perubahan panjang maksimum pada saat terjadi 

peregangan hinggaosampel film terputus. Pada umumnyaokeberadaan plasticizer 

dalam proporsi lebih besar akan membuat nilai persen kemuluran suatu film 

meningkatolebih besar. Elastis merupakan kebalikan dari persen kemuluran 
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karena akan semakinomenurun seiring meningkatnyaojumlah plasticizer dalam 

film. Elastisitas menurun berartiofleksibilitas filmomeningkat. Modulus elastisitas 

merupakan ukuranodasar dari kekakuan (stiffness)osebuah film ( Banerjee dkk., 

1995). 

Film dengan bahan dasaropati bersifat rapuhokarena adanya amilosa, 

sehingga makinotinggi konsentrasiopati akan menurunkan fleksibilitas film yang 

dihasilkan (Xu dkk., 2005). Meningkatnyaokadar air akan menurunkan tensil 

strength film yang tidakomenggunakan wax, tetapi denganoadanya wax akan 

meningkatkanotensil strength film danomenurunkan elongasi. 

 Laju transmisiouap air (Water Vapor Transmission Rate/WVTR)oadalah 

jumlah uap air yang melaluiosuatu permukaan persatuan luasoatau slope jumlah 

uap airodibagi luas area. Edible film dengan bahanodasar polisakaridaoumumnya 

sifat barrier terhadap uap airnya rendah. Film hidrofilik seringkali 

memperlihatkanohubungan-hubungan positifoantara ketebalan danopermeabilitas 

uap air (Liu and Han, 2005). Nilai laju transmisiouap air suatuobahan dipengaruhi 

oleh struktur bahan pembentuk danokonsentrasi plasticizer. Penambahan 

plasticizer seperti sorbitolodan gliserol akan meningkatkan permeabilitasofilm 

terhadap uap air karena bahan tesebutobersifat hidrofilik (Gontard, dkk., 1993). 

Kelarutan merupakan salah satu sifat fisik edible film yang menunjukan 

presentase berat keringoterlarut setelah dicelupkan didalam air selama 24 jam. 

Daya larut film sangat ditentukan oleh sumberobahan dasar pembuatan film. 

Edible film berbahanodasar pati dipengaruhi oleh ikatan gugus hidroksil pati. 

Makin lemah ikatan gugusohidroksil pati, makin tinggiokelarutan film. Edible film 
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denganodaya larut yang tinggi menunjukkan film tersebut mudahodikonsumsi 

(Gontard dkk., 1993). 


