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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi dalam penggunaan polimer sintetik 

sebagai plastik yang di sebabkan plastik memiliki banyak kelebihan. Plastik sintetik 

mudah didapatkan, multi fungsi dan ekonomis menjadikan alternatif dalam 

pemanfaatannya. Terlepas dari kelebihan dari plastik sintesis ada dampak yang 

cukup signifikan bagi lingkungan. Plastik sintetik tidak dapat terdegradasi secara 

cepat oleh mikroorganisme atau sinar matahari. Waktu yang dibutuhkan dalam 

degradasi plastik dapat mencapai jangka waktu ratusan tahun. Hal tersebut 

memberikan dampak mencemari lingkungan dan menjadi limbah yang menumpuk. 

Pengemas sintetis seperti polypropilene, polysterene, polinylchoride, dan 

pectin yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan membuat edible film 

belakangan ini terus dikembangkan.. Edible film adalah bahan plasik kemasan 

seperti film dan tipis dibentuk diatas komponen makanan yang berfungsi sebagai 

barrier terhadap transfer massa dan bahan pembentuk edible film yang aman untuk 

di konsumsi (Mc Hugh, 1994). Edible film memiliki beberapa keunggulan yaitu 

harga yang terjangkau, dapat diuraikan oleh mikroorganisme dan dapat dimakan. 

Salah satu bahan pembuatan edible flm adalah pati singkong. Pati singkong sering 

digunakan sebagai bahan tambahan dalam industri makanan dan industri yang 

berbasis pati karena kandungan patinya yang cukup tinggi (Hui, 2006). Menurut 

Careda et. al. (2000), konsentrasi 3% pati singkong tanpa modifikasi akan 

menghasilkan pori-pori yang kecil, yang mungkin disebabkan gelembung-

gelembung kecil dari udara terlarut ketika pemanasan. Pori-pori yang kecil 

mengakibatkan edible film dari pati singkong memiliki laju transmisi rendah 
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terhadap uap air dan gas (Santoso dkk., 2004) Sedangkan pati yang diestrifikasi 

(CMA) dengan konsentrasi 3% menunjukkan adanya granula-granula pati dengan 

struktur yang kecil yang saling berdempetan. Pati singkong yang dioksidasi 

(Amilum 320) dengan konsentrasi 3% menunjukkan struktur granula yang utuh dan 

tidak hancur dalam air (Careda et. al., 2000).    

Edible film juga dapat diperkaya dengan penambahan filtrat jahe untuk 

menurunkan potensi terjangkitnya bakteri patogen pada produk pangan. Flavonoid, 

fenol, terpenoid dan minyak atsiri merupakan senyawa metabolit sekunder yang ada 

pada tanaman jahe. Menurut Nursal (Nursal, 2006) ini efek antibakteri terhadap 

E.coli dapat terlihat pada konsentrasi 6%. Namun perlakuan yang diberikan dalam 

ekstraksi jahe yang sebelumnya dikeringkan dan di bentuk serbuk terlebih dahulu. 

Bakteri Escherichia coli dipilih dalam penelitian edible film pada uji daya hambat 

bakteri, karena pertumbuhannya yang relatif singkat dan mudah dalam 

penanganannya. Pada umumnya, bakteri ini dapat ditemukan dalam usus 

besar manusia. Kebanyakan Escherichia coli tidak berbahaya, tetapi beberapa, 

seperti Escherichia coli tipe O157:H7, dapat mengakibatkan keracunan makanan 

yang serius pada manusia. 

Salah satu kelemahan edible film adalah bersifat rapuh. Sifat rapuh tersebut 

bisa diperbaiki dengan penmbahan plasticizer agar menjadi lebih elastis, fleksibel 

dan tidak mudah rapuh. Edible film dari pati bersifat non-isotropik, tak beracun, tak 

berasa, tak berbau, transparan, dan biodegradable. Edible flm dari pati bersifat 

rapuh. Untuk memperbaiki sifat rapuh dan meningkatkan kelenturan dari edible flm 

dapat dilakukan penambahan plasticizer. Pembuatan edible film biasa ditambahkan 

dengan plastisizer, salah satunya yaitu gliserol. Sifat Gliserol yang hidrofilik dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Usus_besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Usus_besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_O157:H7
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memiliki berat molekul rendah menjadi alternatif sebagai plastisizer. 

kelebihan gliserol sebagai plasticizer akan memberikan fleksibilitas pada struktur 

pati sehingga bisa dibentuk. Penelitian ini menggunakan berbagai konsentrasi 

gliserol guna untuk  menghasilkan karakteristik edible flim yang baik (Kasmiati 

dkk, 2017). Hasil penelitian Anggit. A, 2018 menyatakan bahwa terjadinya 

interaksi antara gliserol dan STPP terhadap pH larutan edible film, ketebalan , kuat 

tarik, kelarutan, transparasi, elongasi, dan transmisi uap air. Penambahan 

konsentrasi gliserol dan STPP berpengaruh terhadap karakteristik fisik dan mekanik 

edible film, dengan konsentrasi gliserol (17,5%; 22,5% dan 27,5% v/b) 

1.2 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan : 

1. Diketahui ada tidaknya interaksi antara perbedaan konsentrasi gliserol 

dan filtrat jahe terhadap edible film. 

2. Diketahui pengaruh pemberian gliserol terhadap terhadap karakteristik 

edible film. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak jahe merah terhadap 

karakteristik edible film dan daya hambat  bakteri Escherichia coli. 

1.3 Hipotesis 

1. Diduga adanya interkasi antara perbedaan konsentrasi gliserol dengan 

filrat jahe merah. 

2. Diduga adanya pengaruh pemberian gliserol terhadap karakteristik  

edible film. 

3. Diduga konsentrasi ekstrak jahe merah berpengaruh terhadap daya 

karakteristik edible film dan daya hambat  bakteri Escherichia coli 
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