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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Bahan pengemas merupakan barrier yang memiliki fungsi untuk 

melindungi makanan dari pengaruh lingkungan. Saat ini perubahan dalam 

prosedur industri seperti pengenalan teknik kombinasi pengolahan menghasilkan 

produk makanan dengan tingkat kadar air medium hingga tinggi, penelitian pada 

aplikasi faktor stress seperti pengolahan tekanan tinggi, perkembangan produk 

pangan yang dapat disajikan dengan mudah namun memiliki shelf-life yang 

panjang, serta perubahan praktik pemasaran secara tidak langsung mendukung 

perkembangan dan improvisasi bahan pengemas.  

Selama 10 tahun terakhir, penelitian pada edible film dan coatings pada 

makanan dilakukan oleh para food engineers dikarenakan permintaan yang tinggi 

dari konsumen akan makanan segar dengan kualitas yang lebih baik dan shelf-life 

yang lebih panjang namun dikemas dalam kemasan yang ramah lingkungan. 

Tuntutan konsumen akan makanan yang lebih alami, dan juga perlindungan 

lingkungan, selama beberapa dekade terakhir menjadi latar belakang 

perkembangan bahan kemasan baru yang aktif, cerdas dan dapat dimakan (edible). 

Hidrokoloid merupakan salah satu jenis edible film yang banyak 

dikembangkan saat ini dengan bahan dasar polisakarida dan protein sebagai 

pembentuk lapis tipis, salah satunya adalah dengan pemanfaatan pati-patian 

sebagai bahan dasar pembuatan edible film. Pati berasal dari sumber yang dapat 

diperbaharui sehingga menyebabkan pati memiliki potensi yang besar untuk 

dimanfaatkan sebagai materi pembentuk edible film. 
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Pati gembili merupakan sumber polisakarida dengan potensi yang besar 

untuk dikembangkan sebagai edible film. Menurut Suhardi (2002), menyatakan 

bahwa gembili memiliki rendemen tepung umbi dan tepung pati tertinggi (24,28% 

dan 21,4%) dibanding umbi-umbi yang lain. Ditinjau dari hasil rendemennya, 

gembili sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi tepung maupun pati.  

Umbi gembili juga mengandung kadar pati yang cukup tinggi yaitu 80,67 % 

dengan kadar amilosanya sekitar 14,2 – 35,50 % sehingga sangat berpotensi untuk 

dijadikan materi pembentuk edible film.  

Setiap jenis pati memiliki karakteristik dan sifat fungsional yang berbeda 

sehingga menyebabkan terbatasnya aplikasi pati pada produk pangan. Pati alami 

memiliki sifat tidak tahan terhadap pemanasan suhu tinggi. Pati alami 

menghasilkan suspensi pati dengan viskositas dan kemampuan membentuk gel 

yang tidak seragam (konsisten), tidak tahan pada kondisi asam, tidak tahan 

pengadukan, kelarutan yang terbatas di dalam air, serta gel pati mudah mengalami  

kerapuhan. Peningkatan sifat fungsional dan karakteristik pati dilakukan dengan 

modifikasi pati secara kimia. Salah satu modifikasi pati secara kimia adalah 

dengan metode modifikasi ikatan silang (cross-linking). Modifikasi ikatan silang 

(cross-linking) merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk 

memodifikasi pati.  

Reaksi cross-linking yang bertujuan untuk menghambat pengembangan 

pati agar viskositas pengembangan pati stabil. Prinsip dari metode ini yaitu 

mengganti gugus OH- dengan gugus fungsi yang lain, seperti gugus eter, gugus 

ester, atau gugus fosfat. Pati cross-linking diperoleh dengan cara perlakuan kimia 

yaitu dengan penambahan “cross-linking agent” dalam suspensi pati pada suhu 
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tertentu dan pH yang sesuai agar 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 sehingga didapatkan jaringan makro 

molekul yang kaku. Setelah terbentuknya ikatan-iakatan (jembatan) baru antar 

molekul sehingga akan memeperkuat ikatan polimer dalam pembentukan matrik 

tiga dimensi edible film.  

Keuntungan dari penggunaan metode cross-linking ini adalah dapat 

menghasilkan pati dengan swelling power yang kecil dimna hal ini akan 

memperkuat granula pati dan menjadikan pati lebih tahan terhadap medium asam 

dan panas sehingga tidak mudah pecah pada saat pemanasan. Selain itu metode 

cross-linking dapat meningkatkan tekstur, viskositas, paste clarity, gel strength, 

dan adhesiveness Pati.  

Cross-linking agent yang digunakan yaitu sodium tripolyphosphate 

(STPP) dan kalsium klorida (CaCl2). Pembentukan pati monophosphate ini 

menurut Stephen (1995) akan membuat dispersi yang mempunyai viskositas 

tinggi, kejernihan tinggi, stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang 

tidak dilakukan perbaikan dengan penambahan STPP, hal ini dikarenakan adanya 

kelompok monophosphate dapat menurunkan temperatur gelatinisasi pati secara 

nyata. Sehingga edible film yang dihasilkan dari bahan dasar pati gembili dengan 

penambahan STPP memiliki sifat fisik – mekanik yang lebih baik. CaCl2 

termasuk dalam garam kalsium yang dapat menghambat proses hidrolisis pati dan 

mempunyai toksisitas yang rendah. Garam kalsium ini mempunyai sifat yang 

mudah larut dalam air, sehingga dengan adanya CaCl2 dalam larutan maka ion 
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Ca
2+

 akan memperkuat dinding sel dan akan menghambat hidrolisis yang 

menyebabkan pemecahan pati, sehingga menghasilkan larutan film yang kompak. 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari penilitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui terjadinya interaksi antara penambahan konsentrasi pati 

gembili yang berbeda dan penambahan cross-linking agent yang berbeda 

terhadap karakteristik edible film. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi pati gembili yang 

berbeda terhadap karakteristik edible film. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan cross-linking agent yang 

berbeda terhadap karakteristik edible film. 

1.3 Hipotesa  

Hipotesa dari penelitian ini adalah :  

1. Ada interaksi antara konsentrasi pati gembili dengan cross-linking agent 

yang berbeda akan berpengaruh terhadap karakteristik edible film. 

2. Konsentrasi pati gembili yang berbeda akan berpengaruh terhadap 

karakteristik edible film. 

3. Penambahan jenis cross-linking agent yang berbeda akan  berpengaruh 

terhadap karakteristik  edible film.  


