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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pencemaran lingkungan saat ini sebagian besar dsebabkan oleh sampah 

plastik yang sebagian besar berasal dari pengemas makanan. Pengemas sangat 

diperlukan untuk mempertahankan kualitas suatu bahan pangan agar tetap baik. 

Plastik dapat mencemari lingkungan karena mempunyai karakter yang non 

biodegradable. Hal tersebut memunculkan dorongan untuk mengkaji dan mencari 

solusi-solusi permasalahan ini, diantaranya adalah penelitian mengenai bahan 

kemasan yang bersifat ramah lingkungan tetapi juga mempunyai keunggulan khas 

jika diterapkan sebagai kemasan pada bahan pangan.  

 Edible film sebagai lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan 

dan digunakan untuk melapisi makanan, berfungsi sebagai barrier terhadap transfer 

massa (misalnya kelembaban, oksigen, dan zat terlarut). Bahan utama pembentuk 

edible film adalah biopolimer seperti protein, karbohidrat, lipid dan campurannya. 

Sumber karbohidrat yang biasa digunakan untuk bahan edible film adalah pati, 

alginat, dan selulosa (McHugh dan Krochta, 1994).  

 Penelitian edible film hidrokoloid sering sekali menggunakan karbohidrat 

sebagai pembentuk film terutama pati. Pada kolang kaling kandungan karbohidrat 

yang terkandung didalamnya cukup tinggi dimana kandunganya berupa pati dan 

galaktomanan. Menurut Mahmud dan Amrizal (2000), kolang kaling mengandung 

pati sekitar 3,4% dari berat buah. Dengan demikian, kolang kaling dapat digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan edible film. Komposisi kimia kolang kaling (Arenga 

pinnata) banyak ditemukan galaktomannan yang merupakan bagian dari 

polisakarida. Komposisi galaktomanan ini yang menyebabkan kolang kaling 
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(Arenga pinnata) memiliki sifat kecenderungan untuk membentuk gel lebih baik. 

Lempang (2012) juga mengemukakan bahwa adanya senyawa galaktomanan pada 

kolang-kaling sangat baik dikonsumsi bagi kesehatan tubuh manusia. Hal imi 

dikarenakan senyawa galaktomannan memiliki fungsi analgesik dan anti-inflamasi 

untuk pereda nyeri sendi. 

 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 didalam air, serta gel pati mudah mengalami 

sineresis dan rapuh. Untuk meningkatkan struktur dan fungsional edible, maka 

dibutuhkan bahan plasticizer dan penstabil yang dapat membantu dalam 

pembentukan film yang diharapkan. Menurut Barus (2002) penambahan CMC 

dalam pembuatan edible film dapat meningkatkan karakteristik fisik dan mekanik. 

Penggunaan sorbitol dibandingkan gliserol sebagai plasticizer diketahui lebih 

efektif, karena dapat menghasilkan edible film dengan permeabilitas oksigen yang 

lebih rendah.  

 Edible film pada penelitian ini akan diaplikasikan pada dodol tepung ketan. 

Dodol merupakan makanan semi terbuat dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan 

gula, memiliki umur simpan pendek, mudah tengik yang di sebabkan oleh adanya 

kerja enzim lipase yang yang tahan terhadap panas, dan rentan terhadap kerusakan 

oleh mikrobia (Yulianti 2012). Penggunaan edible film pada penelitian ini 

diharapkan dapat menghambat kerusakan dan meningkatkan umur simpan dodol 

tepung ketan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka penelitian 
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tentang pembuatan edible film berbasis kolang-kaling dengan penambahan CMC 

dan sorbitol dan aplikasi pada dodol perlu dilakukan. 

1.2 Tujuan 

 Tujuan pada penelitian karakteristik fisik, mekanik dan barrier edible film 

kolang – kaling (Arenga pinnata) dengan penambahan CMC (carboxy methyl 

cellulose) dan sorbitol yang diaplikasikan pada dodol tepung ketan meliputi: 

1. Mengetahui interaksi antara perlakuan penambahan konsentrasi CMC dan 

penambahan konsentrasi sorbitol pada karakteristik fisik, mekanik, dan barrier 

edible film kolang-kaling. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan CMC dan sorbitol terhadap katakteristik 

fisik, mekanik dan barrier edible film kolang-kaling. 

3. Mengetahui pengaruh aplikasi edible film terbaik terhadap umur simpan (analisa 

kadar air, TPC, dan susut bobot) dodol tepung ketan. 

1.3 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesa pada penelitian karakteristik fisik, mekanik dan barrier edible film 

kolang – kaling (Arenga pinnata) dengan penambahan CMC (carboxy methyl 

cellulose) dan sorbitol yang diaplikasikan pada dodol tepung ketan meliputi: 

1. Terdapat interaksi antara perlakuan konsentrasi CMC dan penambahan sorbitol 

terhadap karakteristik fisik, mekanik dan barrier edible film kolang-kaling. 

2. Terdapat pengaruh perlakuan konsentrasi CMC dan sorbitol terhadap 

karakteristik fisik, mekanik, dan barrier edible film kolang-kaling. 

3. Terdapat pengaruh aplikasi edible film terbaik terhadap umur simpan (analisa 

kadar air, TPC, dan susut bobot) dodol tepung ketan. 
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