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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pengemasan pangan berperan penting dalam melindungi bahan pangan dari 

kerusakan yang diakibatkan oleh mikroba dan benturan fisik. Kemasan pangan saat 

ini sudah berkembang pesat hingga menjadi kemasan yang praktis dan dapat 

memudahkan konsumen. Banyak kemasan yang dapat dijumpai di pasaran antara 

lain plastik, karton, aluminium, dan kaca. 

Pada zaman yang serba praktis banyak pengemas makanan yang terbuat dari 

plastik, ini dikarenakan plastik memiliki beberapa keunggulan seperti transparan, 

fleksibel, harganya relatife murah, mudah dibentuk dan tidak mudah pecah. Namun 

pengemas plastik juga memiliki persoalan lingkungan karena sifatnya yang tidak 

dapat terdegradasi secara alami (nonbiodegradable), hingga dapat menyebabkan 

penimbunan sampah yang dapat merusak lingkungan. Selain itu plastik terbuat dari 

minyak bumi yang tidak dapat diperbarui dan semakin menipis. 

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh bahan kemasan plastik telah 

memprihatinkan, menyebabkan para peneliti membuat  film yang dapat dimakan 

atau bersifat biodegradable untuk mengemas bahan pangan dan memiliki nilai 

kepraktisan yang baik. Jenis kemasan yang bersifat ramah lingkungan salah satunya 

adalah kemasan edible. Keuntungan dari edible packaging adalah dapat langsung 

dimakan serta aman bagi lingkungan, melindungi produk pangan dari kerusakan, 

dan menjaga penampakan asli produk. 

Edible film adalah lapis tipis atau lembaran yang dibuat dari bahan pangan 

yang aman untuk dikonsumsi, dan berfungsi sebagai barrier terhadap transfer 
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massa, misalnya lipid, zat terlarut, kelembapan, dan oksigen. Dalam industri pangan 

pati dapat digunakan sebagai biodegradable film sebagai pengganti polimer plastik 

karena memberikan karakteristik fisik yang baik, dapat diperbarui, dan ekonomis 

Talas merupakan tanaman yang tumbuh sepanjang tahun. Talas dapat 

tumbuh diberbagai macam daerah baik itu tumbuh secara liar maupun 

dibudidayakan. Talas banyak ditemukan di daerah pedesaan biasanya diolah 

sebagai bahan pangan pengganti beras, camilan dan dibiarkan tumbuh begitu saja. 

Bahan baku dalam pembuatan edible film yang memiliki potensi besar adalah umbi 

talas karena memiliki kandugan pati yang tinggi. Pati merupakan salah satu 

hidrokoloid dari polisakarida yang karakteristik fisiknya menyerupai plastik.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati, dkk., (2013) 

memperoleh kadar pati talas sebesar 80%. Senyawa pati talas tersusun atas dua 

komponen yaitu amilosa dan amilopektin. Kadar amilosa pati talas yang diperoleh 

oleh Setyowati, dkk., (2007) yaitu 21.44%. Kadar amilopektin talas yang diperoleh 

oleh Hartati dan Prana (2003) yaitu 78.56%. Oleh karena itu pati talas dapat 

digunakan sebagai bahan baku edible film yang baik. Kebanyakan edible film dari 

pati mempunyai kekurangan yang bersifat rapuh sehingga plasticizer perlu untuk 

ditambahkan. Plasticizer berfungsi meningkatkan fleksibilitas film karena dapat 

menurunkan gaya intermolekuler sepanjang rantai polimer. Salah satu plasticizer 

yang dapat digunakan adalah gliserol. 

Edible film dari pati dengan penambahan gliserol memberikan kelarutan 

yang lebih tinggi karena bersifat hidrofilik (Bourtoom, 2006), sehingga cocok untuk 

bahan pembentuk film yang bersifat hidrofilik seperti pati (Rodriguez et al., 2006). 

Penambahan gliserol lebih efisien dalam memperbaiki sifat fisiko-kimia pada kuat 
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tarik dan elongasi karena dapat membuat edible film lebih lentur dan kuat terhadap 

kerusakan fisik dan dapat menghasilkan edible yang memiliki tranparansi tinggi 

dibandingkan dengan sirup glukosa. Gliserol merupakan gula alkohol, mememiliki 

rasa manis, dapat membantu sintesis lemak dalam tubuh dan mudah dicerna 

(Hasaan dan Norziah, 2012). Oleh karena itu edible film yang terbuat dengan 

penambahan gliserol dapat diaplikasikan sebagai pengemas makanan. 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari penilitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui interaksi formulasi pati talas dan gliserol terhadap sifat 

fisiko-kimia edible film.  

2. Untuk mengetahui pengaruh formulasi pati talas terhadap sifat fisiko-kimia 

edible film. 

3. Untuk mengetahui pengaruh formulasi gliserol terhadap sifat fisiko-kimia 

edible film.  

1.3 Hipotesa  

Hipotesa dari penelitian ini adalah :  

1. Diduga ada interaksi antara formulasi pati talas dengan gliserol yang 

berpengaruh terhadap sifat fisiko-kimia edible film.  

2. Perbedaan formulasi pati talas akan berpengaruh terhadap sifat fisiko-kimia 

edible film. 

3. Perbedaan formulasi gliserol yang berbeda akan berpengaruh terhadap sifat 

fisiko-kimia edible film.  

 


