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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi pangan sekarang sudah semakin pesat dan 

menghasilkan banyak produk. Produk tersebut tentunya memerlukan bahan 

pengemas untuk mempertahankan kualitasnya, sehingga peroduk yang dikemas 

tersebut dapat terhindar dari kontak langsung dengan lingkungan. Kemasan yang 

banyak digunakan biasanya terbuat dari bahan plastik atau disebut dengan 

pengemas sintetis. Plastik mengandung berbagai zat kimia yang berbahaya bagi 

manusia, sehingga para peneliti berinisiatif untuk menghasilkan plastik yang 

ramah lingkungan serta mampu mempertahankan daya simpan bahan makanan 

agar layak dikonsumsi contohnya edible film. 

Edible Film  dapat dimanfaatkan sebagai pengemas, dibentuk untuk 

melapisi makanan (coating) atau diletakkan di antara komponen makanan (film) 

yang berfungsi sebagai penghalang (barrier) terhadap massa misalnya 

kelembaban, oksigen, cahaya, lipida, zat terlarut. Edible film dapat dibuat dari 

hidrokoloid banyak terdapat di alam contohnya seperti karagenan. Pembuatan 

karagenan menjadi edible film merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

pemanfaatan karagenan. Hal ini karena karagenan memiliki kelebihan sebagai 

edible film yaitu dapat membentuk gel yang baik, elastis, dapat di makan dan 

dapat diperbaharui. Adapun, edible film dari karagenan mempunyai kelemahan 

yaitu kemampuannya yang rendah sebagai barrier terhadap transfer uap air, 

sehingga membatasi pemanfaatannya sebagai bahan pengemas. 

Menurut Al-awwaly dkk, (2010) pembentukan gel yang terdapat pada 

karagenan merupakan suatu penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai 
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polimer sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi bersambungan.Jala tiga 

dimensi yang bersambungan ini berupa matriks utama edible film. Matriks 

tersebut bersifat kuat dan kaku, namun terdapat ruang kosong. Untuk mengisi 

ruang kosong tersebut membutuhkan bahan pembentuk film yang lain, seperti 

penambahan pati kimpul. Penambahan patidari kimpul hanya bersifat sebagai 

pengisi ruang kosong matriks. Selanjutnya untuk mendapatkan perbandingan hasil 

terbaik, maka dilakukanlah penambahan bahan pemlastis berupa Sodium 

Tripolyphosphate (STTP)  yang berfungsi untuk ketahanan pengikat dari edible 

film karena dapat bereaksi dengan pati. 

Menurut Perez dkk., (2005) pati yang digunakan berupa pati kimpul 

(Xanthosoma sagittifolium ) adalah sebagian jenis umbi-umbian non konvensional 

yang memiliki kandungan pati tinggi berpotensi sebagai pembentuk edible film 

yang mengandung pati sebesar 27,6% dan kandungan amilosa yang cukup tinggi 

sebesar 35,34%. 

Menurut Astuti, (2011) perbaikan pada pembuatan edible film yang terbuat 

dari karagenan tersebut dengan menambahkan pati kimpul sebagai bahan pengisi 

yang dapat memperkecil pori-pori film dari karagenan serta penambahan sorbitol 

sebagai plasticizer. Sorbitol merupakan plasticizer yang lebih efektif 

dibandingakan gliserolkarena harganya yang murah, bersifat non toksik, memiliki 

sifat permeabilitas yang lebih rendah,tersedia dalam jumlah yang banyak dan juga 

baik dalam mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan itermolekul sehingga 

mampu  menghambat penguapan air dari produk, dapat larut dalam tiap-tiap rantai 

polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer pada produk 

edible film. 
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Menurut Cagri dkk, (2004) Sodium Tripolyphosphat (STTP) dapat 

berperan sebagai agen cross-linking. Yang bertujuan untuk memperkuat ikatan 

hidrogen intermolekuler. Adapun keuntungan dari penggunaan agen cross-linking 

tersebut adalah dapat menghasilkan pati dengan swelling power yang kecil dimana 

hal ini akan memperkuat granula pati dan menjadikan pati lebih tahan terhadap 

medium asam dan panas sehingga tidak mudah pecah pada saat 

pemanasan.Penggunaan STTP pada penelitian sebelumnya sudah banyak 

dilakukan akan tetapi penggunaan pada proses pembuatan edible film dari 

karagenan belum dijumpai. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian tentang pengaruh 

proporsi pati kimpul (Xanthosoma sagittifolium) dan sodium tripolyphosphate 

(STTP) pada pembuatan edible film dari karagenan. 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui interaksi proporsi pati kimpul (Xanthosoma sagittifolium) dan 

sodium tripolyphosphate pada pembuatan edible film dari karagenan, 

2. Mengetahui pengaruh proporsi sodium tripolyphosphate pada pembuatan 

edible film dari karagenan, 

3. Mengetahui penambahan konsentrasi sodium tripolyphosphate (STTP) terbaik 

pada pembuatan edible film dari karagenan.  
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1.3. Hipotesis 

 Hipotesis dari dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terjadi interaksi antara proporsi pati kimpul (Xanthosoma

sagittifolium) dan sodium tripolyphosphate terhadap karakteristik fisik edible

film.

2. Diduga terjadi pengaruh proporsi sodium tripolyphosphate terhadap

karakteristik fisik edible film.

3. Diduga penambahan konsentrasi sodium tripolyphosphate (STTP)

mempengaruhi karakteristik fisik edible film.
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