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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Kemasan adalah bahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan 

kualitas suatu bahan pangan agar tetap baik. Umumnya jenis pengemas yang sering 

digunakan adalah plastik. Plastik merupakan bahan pengemas yang dapat mencemari 

lingkungan karena mempunyai karakter yang tidak dapat terurai oleh proses biologi. 

Selain itu plastik dapat mencemari bahan pangan yang dikemas karena adanya zat-zat 

tertentu yang berpotensi karsinogen yang dapat berpindah ke dalam bahan pangan 

yang dikemas. Oleh sebab itu, perlu dicari bahan pengemas yang memiliki karakter 

dapat terurai, kuat dan elastis, salah satunya adalah edible film.  

Edible film adalah suatu kemasan primer yang ramah lingkungan yang 

berfungsi untuk mengemas dan melindungi pangan, dan dapat menampakkan produk 

pangan karena bersifat transparan, serta dapat langsung dimakan bersama produk 

yang dikemas. Hal ini dikarenakan edible film pada umumnya terbuat dari bahan 

pangan dengan kandungan tertentu, seperti pati, protein dan lemak. Selain itu, edible 

film juga dapat berfungsi sebagai bahan pembawa senyawa-senyawa seperti zat 

antibakteri, antioksidan, flavor maupun zat warna. 

Penggunaan edible film sebagai bahan kemasan pangan yang aman 

dikonsumsi oleh manusia telah banyak diteliti oleh para ahli pangan khususnya 

bidang teknologi kemasan. Salah satu bahan edible film adalah pati dari singkong. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui, kandungan amilosa dari pati singkong 
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adalah sebesar 38,25% (Mahartantri, 2005). Struktur amilosa yang berbentuk linear 

menyebabkan edible film yang dihasilkan memiliki sifat mekanik yang baik. 

Pembuatan edible film dilakukan dengan menggunakan pati singkong ketan. 

Hal ini dikarenakan pati singkong masih jarang digunakan sebagai edible film dan 

kandungan patinya tinggi serta HCN yang terkandung lebih sedikit dibandingkan 

varietas singkong yang lain. Pembuatan edible film terdapat penambahan ekstrak kulit 

pisang kepok dan STTP (Sodium Tripolyphosphate). Penambahan ekstrak kulit 

pisang kepok bertujuan sebagai penambah antioksidan dalam produk edible film 

karena kulit pisang kepok mengandung antioksidan jenis flavonoid yaitu katekin, 

gallokatekin dan epikatekin, sedangkan STTP (Sodium Tripolyphosphate) sebagai 

agent crosslinking yang akan menambah ketahanan dari edible film karena dapat 

bereaksi dengan pati. Ikatan antara pati dengan fosfat diester atau ikatan silang antar 

gugus hidroksil (OH), akan menyebabkan ikatan pati menjadi kuat, tahan terhadap 

pemanasan, dan asam sehingga dapat menurunkan derajat pembengkakan granula, 

dan meningkatkan stabilitas. Penambahan agen crosslinking bertujuan untuk 

memperkuat ikatan hidrogen intermolekuler (Cagri, dkk. 2003). Penggunaan STTP 

(Sodium Tripolyphosphate) pada penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan akan 

tetapi penggunaan pada proses pembuatan edible film dari pati singkong ketan belum 

dijumpai, sehingga penelitian ini mencoba untuk menambahkan STTP (Sodium 

Tripolyphosphate) pada pembuatan edible film dari pati singkong ketan. Selain itu, 

plastisizer yang digunakan adalah gliserol yang bertujuan untuk mengurangi 

kerapuhan dan meningkatkan fleksibilitas film.  
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Selain dapat digunakan untuk menghambat kerusakan produk, edible film juga 

memiliki sifat sebagai pembawa antioksidan yang ditambahkan. Penelitian ini 

menggunakan tambahan antioksidan dari ekstrak kulit pisang kepok. Antioksidan 

adalah senyawa atau zat yang dapat menghambat, menunda, mencegah atau 

memperlambat reaksi oksidasi meskipun dalam kosentrasi yang kecil. Aplikasi 

senyawa antioksidan pada edible film memiliki dua fungsi, yaitu dapat melindungi 

produk yang dikemas dari proses oksidasi dan menangkal radikal bebas yang masuk 

ke dalam tubuh. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai proses 

pembuatan edible film dari pati singkong ketan dan ekstrak kulit pisang kepok 

sebagai zat antioksidan serta penambahan STTP (Sodium Tripolyphosphate). 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui interaksi penambahan antioksidan dari ekstrak kulit pisang 

kepok dan konsentrasi STTP  pada edible film. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi terbaik ekstrak kulit pisang kepok yang 

ditambahkan sebagai antioksidan pada edible film. 

3. Untuk mengetahui konsentrasi penggunaan STTP terbaik dalam pembuatan edibel 

film. 
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1.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terjadi interaksi antara ekstrak kulit pisang dan konsentrasi STTP terhadap 

kualitas edible film. 

2. Konsentrasi ekstrak kulit pisang kepok mempengaruhi aktifitas antioksidan pada 

edible film. 

3. Konsentrasi penggunaan STTP mempengaruhi kualitas edibel film. 


