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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) 

Colocasia esculenta (L) Schot termasuk famili Araceae genus Colocasia 

monokotiledon. Penyebaran talas ada dibeberapa wilayah seperti Amerika Tengah, 

Pasifik, Asia dan India. Tanaman pangan seperti di Papua Nugini, Samoa, Fiji dan 

Kepulauan Salomon (Kepulauan Pasifik Selatan) merupakan tanaman pangan yang 

sangat bermanfaat. Sedangkan di Indonesia sendiri dan negara asia lainya, talas 

biasanya di jadikan olahan pangan seperti kripik talas, kudapan, dan bahan sayuran. 

Tetapi di wilayah Indonesia seperti Papua dan Kepualauan Mentawai talas masih 

digunakan sebagai makanan pokok. Di bawah ini merupakan gambar dari tanaman 

talas 

Gambar 1. Tanaman Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott.) 

Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott.) dibagi menjadi dua varietas yaitu 

Colocasia esculenta varietas esculenta dan Colocasia esculenta varietas 

antiquorum (Prana dan Kuswara 2000). Talas memiliki varietas yang dapat 

dibedakan dari segi morfologinya. Bentuk umbi, daun, warna umbi, umur panen, 
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komposisi kimianya, pelepah, ukuran pucuk, rasa gatal dan besar umbi talas 

merupakan ciri –ciri perbedaan varietas. (Ali, 1996). 

Salah satu olahan umbi talas adalah pati. Cake, biscuit, kripik merupakan 

makanan yang diolah dengan bahan baku pati talas. Pati talas sebelumnya pernah 

digunakan untuk pembuatan edible film dengan penambahan asam palmitat pada 

penelitian Angraeni., dkk (2014).  Produk olahan dengan bahan baku pati talas 

hasilnya akan lebih awet karena daya ikat airnya tinggi. Kelebihan pati talas 

memiliki kadar amilosa dan amilopektin yang cukup tinggi. Kandungan pati pada 

umbi talas juga tinggi bekisar 75-80%. Amilosa dan amilopektin merupakan 

komponen penyusun pati talas. Kandungan amilosa dalam pati talas yaitu 20-25% 

(Koswara, 2013) dan amilopektin sebesar 78.56% (Hartati dan Prana, 2003). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi komposisi kimia umbi talas yaitu seperti, usia 

panen, tingkat kematangan dari umbi dan jenis varietas. Faktor kesuburan tanah dan 

iklim merupakan faktor yang berperan dalam mempengaruhi komposisi kimia umbi 

talas  (Koswara, 2013). 

2.1.1 Morfologi Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) 

 Talas merupakan tumbuhan herba tinggi 3 5–120 cm. Daun 2-5 helai 

berwarna hijau, bergaris-garis hijau muda keungu-unguan dengan pangkal 

berbentuk pelepah. Warna pelepah talas bermacam-macam tergantung jenisnya 

(Ekowati, dkk., 2015). Warna daging talas memiliki banyak variasi contohnya, 

kuning muda, warna putih, orange, kuning tua, kombinasi antara putih dengan 

ungu, sampai ungu atau merah muda. Umur panen umbi talas bekisar antara 7-9 

bulan dan memiliki ciri daun yang mulai berubah menjadi menguning dan juga 

mengering (Anonim, 2002). 
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Varietas umbi talas dan tempat tumbuhnya merupakan faktor yang 

mempengaruhi bentuk umbi talas itu sendiri. Identifikasi dan klasifikasi terhadap 

bentuk dari umbi talas sudah banyak dilakukan, salah satunya menurut 

Minantyorini dan Hanarida (2002) ada 8 macam bentuk klasifikasi umbi talas. Pada 

gambar 2 dapat dilihat klasifikasi berbagai bentuk umbi talas, dari berbentuk 

kerucut pada Gambar 1, membulat pada Gambar 2, silindris pada Gambar 3, elips 

pada Gambar 4, halter pada Gambar 5, memanjang pada Gambar 6, datar bermuka 

banyak pada Gambar 7 dan tandan pada Gambar 8. Secara umum talas yang ada di 

Indonesia memiliki bentuk silindris atau elips, kerucut, memanjang, tandan, dan 

membulat. Di Indonesia bentuk umbi bermuka banyak dan datar, hingga saat ini 

masih belum dapat ditemui. (Koswara, 2013).  

 
Gambar 2. Klasifikasi berbagai bentuk umbi talas 

 

2.1.2 Kandungan dan Manfaat Talas (Colocasia esculenta L. Schott) 

Tanaman talas mengandung protein yang tinggi, lemak, karbohidrat, 

vitamin dan mineral, selain itu pada sebagian talas mengandung kristal kalsium 

oksalat yang menyebabkan rasa gatal (Ekowati, dkk., 2015). Umbi talas memiliki 

kandungan flavonoid, terpenoid, tanin, saponin, alkaloid, tarin (lektin). Flavonoid 



7 
 

yang terkandung dalam umbi talas adalah isoorientin, orientin, luteolin-7-O-

rutinoside,  vitexin, dan isovitexin (Li et al., 2014). 

Ada lima jenis bentuk dasar kalsium oksalat secara umum yang terdapat 

pada berbagai tanaman, diantaranya berbentuk rhomboid, raphide (jarum), druse 

(bulat), bentuk pinsil, dan prisma (Horner dan Wagner, 1995). Kalsium oksalat 

merupakan ion oksalat dan persenyawaan garam antara ion kalsium. Kalsium 

oksalat merupakan senyawa yang berbentuk kristal padat non volatil, dan memiliki 

sifat larut dalam air dalam asam kuat (Schumm, 1978).  Gambar kristal kalsium 

okasalat yang ada pada tumbuhan monokotil dapat dilihat dibawah ini. 

 
Gambar 3. Bentuk umum kristal kalsium oksalat (Horner dan Wagner, 1995) 

 

Selain dikonsumsi talas juga dapat dijadikan bahan baku pembuatan edible 

film karena kandungan amilosa dan amilopektin talas dapat menyusun matriks tiga 

dimensi. Pati talas juga bersfat larut dalam air sehingga dapat mudah dicerna oleh 

tubuh. Talas juga memiliki manfaat bagi kesehatan salah satunya menjaga 

kesehaatan jantung. Dapat meningkatkan sistem imun tubuh, menurunkan dan 

menstabilkan tekanan darah, dapat berfungsi sebagai anti-aging dan mengatasi 

kelelahan. Selain itu umbi talas juga dapat menyeimbangkan pH didalam tubuh. 

Salah satu keunggulan umbi talas mempunyai efek antiwelling yaitu anti 

pembengkakan. Beberapa kandungan kimia pada umbi talas adalah kalsium, zat 
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besi, vitamin B, garam, protein, fosfor, vitamin A (Annisa, 2015). Pada Tabel 1 

menunjukkan komposisi kimia pada umbi talas. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Talas Mentah (per 100 gram) 

Komposisi Direktorat Gizi Rangai Bradbury 

 (1992) (1997) (1998) 

    

Kalori (kal) 98.0 85.00 - 

Air (g) 73.00 77.50 69.1 

Karbohidrat (g) 23.70 19.00 

24.5 

 

Protein 1.90 2.50 1.12 

Gula (gram) - - - 

Abu (gram) - - 0.87 

Serat Kasar (g) - - 1.46 

Lemak (g) 0.20 0.20 0.10 

Fosfor (mg) 61.00 64.00 70 

Kalsium (mg) 28.00 32.00 32 

Besi (mg) 1.00 1.00 0.43 

Natrium (mg) - 7.00 1.8 

Vitamin C (mg) 4.00 10.00 15 

Vitamin B1 (mg) 0.13 0.81 0.032 

Vitamin A (mg) 20.00 - - 

Ribovlavin (mg) - 0.41 0.025 

 

Sumber: Richana, 2012. 

2.2 Pati  

Disekitar kita pati merupakan jenis polisakarida yang tersebar luas dan 

terpenting selain selulosa, lignin, pektin, khitin, dan lain-lain. Pati berfungsi sebagai 

cadangan makanan bagi tumbuh-tumbuhan yang terdapat di berbagai bagian seperti 

di dalam umbi (ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, kentang), pada batang (aren dan 

sagu), dan di dalam biji buah  (padi, jagung, gandum). Dalam proses metabolism, 

untuk menyimpan glukosa bentuk pati memiliki peranan penting 

(Tjokroadikoesoemo, 1986). 

Pati adalah homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Tiap jenis pati 

mempunyai sifat yang tidak sama. Hal ini dipengaruhi oleh panjang rantai 
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karbonnya serta perbandingan antara molekul yang lurus dan bercabang. 

Komponen penyusun pati ada tiga, yaitu : bahan antara (seperti protein dan lemak), 

amilosa, dan amilopektin. Dalam bahan pangan pati biasanya terdiri dari 10%-5% 

berat total (Banks dan Greenwood, 1975). Sumber pati dan kelarutan dapat 

bervariasi yang di pengaruhi oleh berat molekul (Hart, 1990). 

Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

yang relatif larut dalam air disebut amilosa dan fraksi yang tidak larut air disebut 

amilopektin. Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan α-(1,4)-glikosidik. 

Panjang rantai lurus tersebut berkisar antara 250-2000 unit D-glukosa. Molekul 

amilosa tidak semua sama ukurannya, tergantung pada sumber pati dan tingkat 

kematangannya. Berat molekul amilosa dipengaruhi oleh panjang rantai polimer, 

sedangkan panjang rantai polimer dipengaruhi oleh sumber pati (Fennema, 1976). 

Secara umum molekul amilosa dari umbi akar mempunyai rantai yang lebih 

panjang dan berat molekul yang lebih tinggi dibandingkan molekul amilosa yang 

berasal dari serealia. 

Struktur kimia amilopektin pada dasarnya sama seperti amilosa yang terdiri 

dari rantai pendek α-(1,4)-glikosidik dalam jumlah besar. Perbedaannya, 

amilopektin mempunyai tingkat percabangan yang tinggi dan bobot molekul yang 

besar dengan ikatan α-(1,6)-glikosidik pada percabangannya. Tiap cabang 

mengandung 20-25 unit D-glukosa. Adanya rantai cabang membuat amilopektin 

memiliki ikatan yang lebih kuat daripada amilosa sehingga struktur molekulnya 

lebih stabil. Karena itu amilopektin kurang larut dalam air dan cenderung bersifat 

lengket (Winarno, 1995). 
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Menurut Flach (1993) amilopektin mempunyai ukuran yang lebih besar 

daripada amilosa karena bentuknya lebih rapat dan padat, tetapi mempunyai 

kekentalan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur amilopektin 

lebih kompak bila terdapat dalam larutan. Tabel 2 di bawah ini menyajikan 

perbandingan karakteristik amilosa dan amilopektin pada pati. 

Tabel 2. Perbandingan Sifat Amilosa dan Amilopektin  

Karakteristik  Amilosa  Amilopektin  

Struktur umum  Linear  Bercabang  

Ikatan  α-1,4 α-1,4 dan α-1,6 

Panjang rantai  ~103 20 – 25 

Derajat polimerisasi ~103 104-105 

Kompleks dengan iod  Biru (λ=650 nm) Ungu-coklat (λ=550 nm) 

Produk hidrolisis dengan 

α-amilase 

Maltotriosa, glukosa, 

maltosa, oligosakarida 

Gula pereduksi (sedikit), 

oligosakarida (dominan) 

Pembentukan lapisan 

film  

Kuat  Rapuh  

Sumber : Pomeranz (1991) 

Kandungan amilosa lebih sedikit dari pada amilopektin yang berada pada 

pati alam. Menurut Stoddard (1999). Rasio amilosa dan amilopektin akan 

mempengaruhi sifat-sifat pati. Jika kadar amilosa tinggi, maka pati akan bersifat 

kering, kurang lekat, dan cenderung higroskopis. Perbandingan antara amilosa dan 

amilopektin juga akan berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan derajat gelatinisasi 

pati. Pati dengan kadar amilosa rendah akan mempunyai suhu gelatinisasi tinggi. 

Amilopektin bergabung dengan rantai lurus amilosa membentuk daerah kristalin. 

Hasil dari penggabungan ini melalui ikatan hidrogen menyebabkan granula pati 

tidak larut dalam air dingin. 
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Penyerapan air pada granula pati menyebabkan pembengkakan. 

Pembengkakan dan penyerapan air oleh granula pati dapat mencapai kadar 30%. 

Peningkatan volume granula pada selang suhu 55oC – 65oC masih memungkinkan 

granula kembali pada kondisi semula. Gelatinisasi terjadi apabila pembengkakan 

luar biasa sihingga granula pati tidak dapat kembali ke keadaan semula. Besarnya 

suhu gelatinisasi yang berbeda dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi pati 

(Winarno, 1995). 

Patiidapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan plastik. Pati merupakan 

biopolimer karbohidrat yang dapat terdegradasi secara mudah di alam dan bersifat 

dapat diperbaharui. Penelitianntentanggpatiisebagaiibahannbaku plastikktelah 

dilakukannmulai dariipenggunaan patinalami, patintermodifikasi, dan pati 

termoplastis untuk ditambahkan baik pada biodegradable plastic dan 

nondegradable plastic. Pemilihan proses didasarkan pada produk akhir yang ingin 

dicapai. Starch-based plastic digunakan dalam produksi bioplastik karena 

keuntungannya yaitu harga murah, jumlah berlipat, dan dapat diperbaharui 

(Vilpoux dan Averous, 2006). 

2.2.1 Amilosa  

  Menurut Whistler dan Paschall (1984), Amilosa merupakan polisakarida 

yang tersusun dari glukosa sebagai monomernya. Setiap monomer terhubung 

dengan ikatan 1,4- glikosidik. Amilosa adalah polimer tidak bercabang yang 

bersama dengan amilopektin menjadi komponen penyusun pati. Amilosa 

memberikan efek keras bagi pati atau tepung pada masakan. 

 Amilosa merupakan homogililikan D-glukos dengan ikatan α-(1,4) dari 

struktur cincin piranca, membentuk rantai lurus yang disebut linier pati. Meskipun 
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sebenarnya amilase dihidrolisa dengan β-amilase pada beberapa jenis pati tidak 

diperoleh hasil hidrolisis yang sempurna, β- amilase menghidrolisis amilosa 

menjadi unit-unit residu glukosa dengan memutus ikatan α-(1,4) dari ujung non 

pereduksi rantai amilosa menghasilkan maltosa. 

 Banyak satuan glukosa dalam setiap rantai tergantung pada sumbernya. 

Biasanya setiap rantai mengandung 850 atau lebih unit glukosa dan dari setiap 

rantai lurus tersebut terdapat satu titik cabang ikatan α-(1,6) glikosida. Berat 

molekul amilosa beragam tergantung pada sumber dan metoda ekstraksi yang 

digunakan. Karakteristik amilosa pada larutan yaitu cendrung membentuk koil yang 

sangat panjang dan fleksibel dengan selalu bergerak melingkar. Interaksi 

iodamilosa didasari struktur tersebut untuk membentuk warna biru. 

 

Gambar 4. Rumus struktur amilosa 

2.2.2 Amilopektin  

 Menurut Whistler dan Paschall (1984), Amilopektin adalah polisakarida 

dengan glukosa sebagai penyusun monomernya. Amilopektin adalah molekul 

raksasa dan mudah ditemukan yang menjadi salah satu senyawa penyusun pati 

bersama dengan amilosa. Dilihat dari karakteristik fisiknya amilopektin berbeda 

dengan amilosa meskipun monomer penyusunnya sama. Secara struktural, 

amilopektin terbentuk dari rantai glukosa yang terikat dengan ikatan 1,4- glikosidik, 

sama dengan amilosa. 
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 Namun demikian, pada amilopektin terbentuk cabang-cabang (sekitar tiap 

20 mata rantai glukosa) dengan ikatan 1,6-glikosidik. Amilopektin tidak larut dalam 

air. Dalam produk makanan amilopektin bersifat merangsang terjadinya proses 

mekar (puffing) dimana produk makanan yang berasal dari pati yang kandungan 

amilopektinnya tinggi akan bersifat ringan, porus, garing dan renyah. Kebalikannya 

pati dengan kandungan amilosa tinggi, cenderung menghasilkan produk yang keras, 

karena proses mekarnya terjadi secara terbata. 

 Biasanya setiap rantai molekul glukosa pada amilopektin mengandung 1000 

atau lebih unit. Berat molekul amilopektin glukosa untuk setiap rantai. Berat 

molekul amilopektin bervariasi tergantung pada sumbernya. Amilopektin pada pati 

umbi-umbian mengandung sejumlah kecil ester fosfat yang terikat pada atom 

karbon ke 6 dari cincin glukosa (Greenwood dan Munro, 1976). 

Sifat fisik Amilopektin dan amilosa memiliki perbedaan. Amilosa lebih 

mudah larut dalam air dibandingkan amilopektin. Jika mereaksikan amlosa dengan 

larutan iod akan membentuk warna biru tua, sedangkan amilopektin akan 

membentuk warna merah. Amilopektin bersifat merangsang terjadinya proses 

mekar (puffing) dalam produk makanan shingga produk makanan yang berasal dari 

pati dengan kandungan amilopektin tinggi akan bersifat renyah, porus, ringan, dan 

garing. Kebalikannya pati dengan kandungan amilosa tinggi, cenderung 

menghasilkan produk yang keras, pejal, karena proses mekarnya terjadi secara 

terbatas. 
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Gambar 5. Rumus struktur amilopektin 

 

 

2.3 Plasticizer  

Plasticizer adalah zat non-volatile yang ditambahkan ke bahan untuk 

memperbaiki sifat fisiko-kimia dari material. Salah satu bahan yang ditambahkan 

pada edible film adalah plasticizer. Penambahan plasticizer dapat menutunkan gaya 

inetermolekuler di sepanjang rantai polimer dan juga meningkatnya fleksibilitas 

sehingga film akan lentur atau elastis. (Garcia, et al. dalam Rodriguez, et al. 2006). 

Konsentrasi plasticizer dan jenis bahan yang digunakan dapat mempengaruhi 

karakteristik edible yang dibuat (Damat, 2008). Gliserol dan sorbitol merupakan 

jenis plasticizer yang termasuk golongan polihidrik poliol dan alcohol (Harris, 

2001). 

Plasticizer merupakan komponen penyusun edible film memiliki fungsi 

memperbaiki rapuhnya struktur  film. Gaya internal pada rantai polimer dapat 

diturunkan oleh plasticizer. Plasticizer dapat meningkatkan fleksibilitas film karena 

masuknya plasticizer kedalam polimer polisakarida, kemampuan pembentukan film 

dan dapat menurunkan kegetasan serta meningkatkan permeabilitas terhadap uap 

air (Gontard et al., 1993). 
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Prinsip plastisasi yaitu interaksi antara polimer dari bahan pembentuk edible 

film dengan pemlastis yang dipengaruhi oleh sifat afinitas kedua komponen. Jika 

afinitas polimer dengan pemlastis tidak terlalu kuat, dapat mengakibatkan plastisasi 

antar struktur. Namun, jika interaksi antara polimer dengan pemlastis cukup kuat, 

maka molekul pemlastis akan terdifusi ke dalam rantai polimer. Molekul pemlastis 

akan berada diantara rantai polimer dan mempengaruhi mobilitas rantai yang dapat 

meningkatkan plastisasi dalam polimer. Jika jumlah pemlastis melebihi batas akan 

terjadi sistem heterogen dan mengakibatkan plastisasi tidak efisien (Rodriguez et 

al., 2006 ).  

Menurut Guilbert dan Biquet (1996) ada beberapa jenis plasticizer yang 

sering digunakan dalam pembuatan Edible film yaitu: a) mono, dan oligosakarida; 

b) poliol (seperti gliserol dan turunannya, polietilen glikol, sorbitol); c) lipid dan 

turunannya (asam lemak, monogliserida dan esternya, asetogliserida, pospholipida 

dan emulsifer lain). Pada umumnya plasticizer yang digunakan dalam pembuatan 

edible film berbahan dasar pati adalah gliserol. Hal ini karena gliserol dapat 

memberikan kelarutan yang tinggi terhadap edible film berbahan dasar pati.  

2.4 Edible Film  

Edible film adalah lapisan tipis yang berfungsi untuk bahan pengemas atau 

pelapis produk makanan yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan. Fungsi dari 

edible film yaitu sebagai penghalang (barrier) terhadap massa (oksigen, gas volatil, 

cahaya, kelembaban, lipida, zat terlarut, oksigen, pengawet, antimikroba, 

antioksidan,pembawa aditif, mineral, vitamin, dan bahan untuk memperbaiki rasa 

serta warna produk yang dikemas) dan memudahkan penanganan makanan serta 
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berfungsi melindungi makanan dari kerusakan mikrobiologi, kimia, dan fisik 

(Dangaran, et al., 2004). 

Edible film memiliki perbedaan dengan edible coating. Edible film adalah  

bahan pengemas berupa lapisan tipis yang terbentuk lebih dulu dengan fungsi 

sebagai mengemas produk pangan. Sedangkan edible coating adalah bahan 

pengemas yang dibentuk langsung pada bahan atau produk pangan. menggunakan 

edible film atau coating pada produk buah-buahan, sayuran segar, konfeksioneri, 

beberapa produk daging, dan obat-obatan. Membuat edible film dengan bahan baku 

yang mudah terdegradasi secara biologis (biodegradable), menggunakan teknologi 

sederhana, dan relatif murah. Edible film biasanya digunakan sebagai pembungkus 

sup kering, buah, sosis dan permen.  

Tiga kelompok komponen utama penyusun edible film diantaranya 

komposit, hidrokoloid, dan lipida. Hidrokoloid bisa berupa polisakarida 

(karagenan, pati, dan sodium alginat) dan protein (protein gandum, protein whey, 

protein jagung, protein susu, protein kacang kedelai, gelatin, dan kolagen). 

Kelompok lipida seperti lilin/wax, gliserol dan lainnya (Yulianti dan Ginting, 

2012). 

Menurut Johnson dan Stevenson, (1991) pada umumnya edible film  terbuat 

dari suatu bahan yang memiliki sifat barrier atau mekanik yang baik, tetapi tidak 

untuk keduanya. Maka pada proses pembuatan edible film dapat ditambahkan bahan 

yang bersifat hidrofobik untuk memperbaiki sifat penghambatan (barrier) pada 

edible film 

2.5 Pembuatan Edible Film  
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Film adalah lembaran fleksibel yang tidak berserat dan tidak mengandung 

bahan metalik yang memiliki ketebalan kurang dari 250 mikron atau 0,01 inci. Film 

terbuat dari turunan selulosa dan sejumlah resin thermoplastik. Film terdapat dalam 

bentuk tabung, roll, dan lembaran. Menggunakan kemasan film sebagai kantong, 

sampul, tas, pembungkus, dan mengemas biskuit, tembakau, pupuk, kabel, 

pestisida, tekstil, mentega, obat-obatan serta produk kering yang beku untuk para 

astronot (Susanto, 1994). 

Menurut Krochta, et.al,. (1994) terdapat beberapa jenis polisakarida yang 

digunakan dalam pembuatan edible film ataralain ekstraksi rumput laut (agar, 

furcellaran, alginate, dan karaginan), selulosa dan turunannya, kitosan, exudates 

gum, gum dari biji-bijian, dan gum hasil fermentasi mikrobia. Menurut Kester dan 

Fenema (1986), film dari polimer pati cocok digunakan pada produk buah-buahan 

segar karena sifat permeabilitasnya yang selektif terhadap karbondioksida dan  

oksigen. Penambahan asam lemak pada polimer penyusun film dapat memperkecil 

permeabilitas uap air. 

Pada umumnya pembuatan edible film dari satu bahan memiliki sifat 

sebagai barrier atau mekanik yang baik, tetapi tidak untuk keduanya. Interaksi 

antara dua jenis polimer sakarida membentuk jaringan yang kuat dengan sifat 

mekanis yang baik, tetapi tidak efisien sebagai penahan uap air karena bersifat 

hidrofil. Film dari lemak memiliki sifat penghambatan yang baik, tetapi mudah 

patah. Oleh karena itu, dalam pembuatan edible film sering ditambahkan bahan 

yang bersifat hidrofob untuk memperbaiki sifat penghambatan (barrier properties) 

edible film (Callegarin et.al., 1997).  
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Untuk membuat edible film setidaknya memiliki satu komponen yang 

membentuk matriks film dengan kohesi dan kontinuitas yang cukup. Sifat 

penghambatan dan mekanik film dihasilkan dari tingkat atau derajat kohesi (Bureau 

dan Minton, 1996). Polimer yang memiliki berat molekul tinggi adalah komponen 

umum yang digunakan. Matriks film yang memliki kekuatan kohesif yang baik 

membutuhkan struktur polimer dengan rantai yang panjang. Struktur polimer 

berkaitan dengan kuatnya kohesif film, terdapatnya bahan aditif juga mempengruhi 

sifat kohesif film (Fenema ,1976). 

 

 

2.6 Bahan Tambahan Edible Film  

2.6.1  Gliserol 

Menurut Syarief, et.al,. (1989), jenis bahan aditif atau tambahan sengaja 

ditambahkan agar memperbaiki sifat plastik. Penstabil pangan, penyerap UV, 

pewarna, dan plastisizer merupakan bahan yang memiliki fungsi untuk mempebaiki 

sifat plastik yang sngaja ditambahkan. Bahan aditif ini bisa berupa senyawa 

anorganik atau organik dengan berat molekul yang rendah.  

Gliserol memiliki 3 gugus hidroksil yang berada pada satu molekul (alcohol 

trivalent) dimana termasuk senyawa golongan alkohol polihidrat. Nama kimia 

gliserol yaitu 1,2,3 propanatriol dengan rumus kimianya C3H8O3. Gliserol rasanya 

manis, seperti liquid sirup, tidak berbau, tidak berwarna, larut dalam air maupun 

etanol dan mendidih pada suhu 209°C dan meleleh pada suhu 17,8o C  Berat 

molekul gliserol adalah 92,1massa jenis 1,23 g/cm2 (Winarno, 1992). Sifat dari 

gliserol sendiri yaitu Gliserol memiliki sifat meningkatkan viskositas larutan, 
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mudah larut dalam air, menurunkan AW, dan  mengikat air. Menurut Rodrigeus, 

(2006) plasticizer seperti gliserol memiliki sifat hidrofilik,  menambahkan bahwa 

gliserol merupakan yang bersifat hidrofilik,  sehingga baik sebagai bahan yang 

ditambahkan untuk membentuk film yang terbuat dari pati yang bersifat hidrofobik. 

cocok untuk bahan pembentuk film yang bersifat hidrofobik seperti pati (Bertuzzi 

et al, 2007). 

 
Gambar 6. Struktur Molekul Gliserol 

 

Sebagai plasticizer, agen pembentuk kristal dan menyerap air merupakan 

fungsi dari gliserol. Sifat fisik dan fungsional film dapat dimodifikasi oleh plastizicer 

seperti gliserol (Gaudin, et al., 1999). Molekul gliserol dapat menurunkan interaksi 

intermolekul, meningkatkan mobilitas polimer dan mengganggu kekompakan pati. 

Hal ini membuat nilai elongasi yang meningkat dan menurunnya tensile strength 

yang disebabkan meningkatnya formulasi gliserol yang ditambahkan. Faktor yang 

mempengaruhi migrasi molekul uap air yaitu meningkatnya mobilitas molekul dan 

menurunnya interaksi intermolekul (Rodrigues .2006). 

Salah satu contoh plasticizer seperti gliserol sangat baik digunakan pada film 

hidrofilik, seperti edible film berbasis protein, gel, pektin, pati maupun modifikasi 

pati. Karena berbentuk cair gliserol lebih tepat digunakan sebagi plastisizer. 

Keuntungan dari bentuk cair gliserol ini memiliki keunggulan mudah terlarut dalam 

air dan juga mudah tercampur pada komponen film lainnya. Plastisizer seperti 
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sorbitol memilik sifat mengkristal di suhu ruang dan sulit bercampur dengan 

komponen lain, sifat sorbitol ini yang membuat konsumen tidak tertarik 

menggunakan sorbitol (Anker, et al., 2000). Menurut Lismawati (2017) pengaruh 

penambahan plasticizer gliserol pada konsentrasi 20%, 30%, dan 40 % akan 

mempengaruhi karakteristik edible film dari pati kentang. 

 

2.6.2   Sodium Tripolyphosphate (STPP) 

STTP mempunyai rumus kimia Na5P3O10 yang termasuk senyawa polifosfat 

dari natrium. Karakteristik STPP yaitu tidak berbau, berwarna putih dan berbentuk 

bubuk. Pati dapat bereaksi dengan STPP. Ikatan silang antar gugus hidroksil (OH) 

atau fosfat diester akan bereaksi dengan ikatan pati, yang mengakibatkan film yang 

terbuat dari pati dapat tahan pada pemanasan dan juga membuat ikatan pati menjadi 

kuat hingga bisa meminimalisir pembengkakan granula pati. Batas penggunaan 

alkali fosfat pada pangan yaitu 0,5% hal ini disampaikan oleh FDA (Food and Drug 

Administration). Jika dosis yang ditambahkan melebihi anjuran FDA (Food and 

Drug Administration) dapat mengakibatkan terciptanya rasa pahit, penampilan 

pangan akan menurun dan terlalu kenal (Wikipedia, 2011).   

Sodium tripolifosfat merupakan bahan kimia berbentuk butir - butir halus 

berwarna putih yang terdiri dari Na5P3O. Pemberian STPP maksimal 0,4% (b/v) 

sebagai bahan tambahan makanan, sedangkan syarat mutu meliputi susut 

pengeringan kadar Na5P3O (dihitung sebagai P2O5 ) (Deptan,2006). Selain itu, 

penambahan garam alkali juga dapat memberikan  karakter aroma dan flavor yang 

khas, memberikan warna kuning, serta tekstur yang kuat dan elastis pada adonan 

mie (Kruger dkk, 1996)  
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Modifikasi pati secara kimia menggunakan STPP pada pembuatan edible 

film akan menyebabkan ikatan pati menjadi kuat, tahan terhadap pemanasan, dan 

asam sehingga dapat menurunkan derajat pembengkakan granula, dan 

meningkatkan stabilitas adonan, karena adanya  ikatan antara pati dengan fosfat 

diester atau ikatan silang antar gugus hidroksil (OH) sehingga membuat film 

menjadi kokoh dan kuat  (Retnaningtyas, 2014). 

Starch monophosphate sebagai pati termodifikasi dapat dibuat dengan 

mereaksikan pati dengan mono atau orthophosphate atau STPP dengan kadar yang 

dinyatakan tidak lebih dari 0,4%. Model reaksi pati dengan Sodium 

Tripolyphosphate (STPP) dapat dilihat pada Gambar 7 (Stephen, 1995).  

 

  

Gambar 7. Model Reaksi Pati dengan STPP (Stephen, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


