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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kolang-kaling (Arenga pinnata) 

 Kolang-kaling adalah buah dari tanaman aren. Tanaman aren banyak 

terdapat mulai dari pantai timur India sampai ke Asia Tenggara. Di Indonesia, 

tanaman ini terdapat hampir di seluruh wilayah Nusantara. Buah aren terbentuk 

setelah proses penyerbukan dengan perantara angin dan serangga. Buah aren 

berbentuk bulat berdiameter 4-5 cm, di dalamnya berisi biji tiga buah, masing-

masing berbentuk seperti satu suing bawang putih. Menurut Adisyahputra (2011), 

pohon aren yang tumbuh subur di berbagai sudut bumi Nusantara ini mempunyai 

sejumlah nama daerah, yaitu bakjuk (Aceh), pola (Karo), enau (Sunda), aren 

(Jawa), dan nawa-nawa (Ambon). 

 Buah aren dipanen dalam kondisi tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, 

karena intinya masih lunak dan bening. Buah dibakar atau direbus untuk 

mengleuarkan intinya, kemudian inti-inti biji itu direndam dalam air kapur beberapa 

hari untuk menghilangkan getahnya yang gatal dan beracun. Inti biji yang telah 

diolah tersebut dikenal dengan sebuatan kolang-kaling. Buah ini tidak dapat 

dkonsumsi langsung karena getahnya sangat gatal sebab mengandung kristal 

kalsium. Rasa gatal yang muncul disebabkan oleh ratusan ujung kristal yang 

menusuk sel-sel kulit manusia dan tidak mudah hilang hanya dengan dicuci. 

Kalsium oksalat ini banyak terdapat di bagian endocarp.  

 Pemanenan buah aren yang digunakan sebagai kolang-kaling (Arenga 

pinnata) dilakukan ketika buah belum terlalu tua, namun tidak juga terlalu muda. 

Pada umumnya buah dapat dipanen pada umur satu tahun. Apabila buah aren yang 

dipanen terlalu tua maka kolang-kaling (Arenga pinnata) yang dihasilkan memiliki 
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tekstur keras dan jika buah aren yang dipanen terlalu muda maka kolang-kaling 

(Arenga pinnata) yang dihasilkan memiliki tekstur lembek (Ihsan, 2016). Kolang-

kaling (Arenga pinnata) diambil dari bagian buah aren memiliki 2 atau 3 butir inti 

biji (endosperma) yang berwarna putih tersalut batok tipis yang keras. Buah yang 

muda intinya masih lunak dan agak bening. Buah muda dibakar atau direbus untuk 

mengeluarkan intisnya, dan kemudian inti-inti biji itu direndam dalam air kapur 

beberapa hari untuk menghilangkan getahnya yang gatal dan beracun (Sarmi dkk., 

2016). 

     

Gambar 1. Kolang-kaling a. (Novayanti, 2017) b. Dokumen pribadi 

Kolang kaling dimakan sebagai “sweetmeat” digunakan pula sebagai 

pembau yang segar dari minuman dingin atau dicampur ke dalam salad. Kolang 

kaling disukai banyak orang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kolang kaling 

ini banyak digunakan untuk membuat beberapa macam minuman atau makanan 

misalnya untuk campuran es buah dalam sirup, sekoteng, dibuat kolak, manisan 

atau campuran makanan lain yang manis (Muchtadi, 2008). Kolang kaling selain 

bisa dimanfaatkan sebagai bahan pencampur aneka bahan makanan dan minuman, 

kandungan seratnya juga baik untuk kesehatan. Serat kolang kaling dan serat dari 

bahan makanan lain yang masuk ke dalam tubuh menyebabkan proses pembuangan 
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air besar teratur, sehingga bisa mencegah kegemukan dan obesitas, penyakit 

jantung coroner, kanker usus dan penyakit kencing manis (Muchtadi, 2008). 

Kolang kaling selain bisa dimanfaatkan sebagai bahan pencampur aneka 

bahan makanan dan minuman, kandungan seratnya juga baik untuk kesehatan. Serat 

kolang kaling dan serat dari bahan makanan lain yang masuk ke dalam tubuh 

menyebabkan proses pembuangan air besar teratur, sehingga bisa mencegah 

kegemukan dan obesitas, penyakit jantung coroner, kanker usus dan penyakit 

kencing manis (Muchtadi, 2008). 

 Kolang kaling merupakan salah satu bahan makanan non kalori, sehingga 

banyak dimakan sebagai bahan makanan selingan dan tidak dapat menambah 

kegemukan seseorang. 

Tabel 1. Kandungan gizi buah kolang-kaling (per 100gram) . 

Komponen Kadar  

Kadar air 91,75 % 

Protein 0,40   gram 

Lemak 0,20   gram 

Karbohidrat  6,0     gram 

Serat 1,60   gram 

Kalsium 81,0   mg 

Fosfor 243    mg 

Zat besi  0,50   mg  

Sumber: (Ashari, 2006) 

Menurut Faridah dkk. (2008) kandungan pati pada kolang-kaling sebesar 

3,4%, amilosa 82,72% dan amilopektin sebesar 93,75%. Selain kandungan tersebut, 

kolang kaling juga memiliki senyawa fungsional galaktomanan yang telah banyak 

digunakan sebagai pengental, stabilizer emulsi dan zat aditif pada berbagai industri 

makanan dan obat-obatan Mikkonen et al., 2009). Galaktomanan juga diketahui 

memiliki sifat antioksidan dimana galaktomanna ini jumlahnya 4,15% dari jumlah 

kolang kaling. Salah satu sumber polisakarida galaktomanan adalah kolang-kaling 



 

7 

 

yang diperoleh dari pengolahan biji aren yang pemanfaatannya masih sangat 

terbatas dan tingkat konsumsi masyarakat juga masih rendah (Mikkonen et al., 

2009). 

Buah aren yang masih muda besifat keras dan melekat sangat erat pada 

untaian buah, sedangkan buah yang sudah masak daging buahnya agak lunak. 

Daging buah aren yang masih muda mengandung lendir yang sangat gatal jika 

mengenai kulit karena lendir tersebut mengandung asam oksalat. Kolang- kaling 

merupakan endosperm biji buah aren yang berumur setengah masak setelah melalui 

proses pengolahan. 

Kolang-kaling dari segi komposisi kimia baik sekali untuk kesehatan. Serat 

kolang-kaling dan serat dari bahan makanan lain yang masuk ke dalam tubuh 

menyebabkan proses pembuangan air besar teratur sehingga bisa mencegah 

kegemukan (obesitas), penyakit jantung koroner, kanker usus, dan penyakit kencing 

manis (Lutony, 2007). 

2.2 Galaktomanan 

Galaktomanan salah satu bagian dari polisakarida, yang secara khusus 

dihasilkan dari tanaman jenis Leguminaceae. Butiran benih, yang menghasilkan 

galaktomanan pada umumnya tumbuh dari tanaman legume di daerah yang semi 

kering di dunia. Biosintesis galaktomanan adalah proses fotosintesis yang terjadi 

pada banyak tanaman legum. Proses ini in vitro dikatalisis oleh enzim tertentu 

(Mathur, 2012). Struktur dasar yang membangun galaktomanan adalah galaktosa 

dan manosa (Goyal, 2006). Polisakarida galaktomanan memiliki struktur umum 

yang linear, yang mana unit polimer (1→4)-β-D-mannopiranosa, terikat (1→6) 

dengan α-D-galaktosa (Mathur, 2012). Galaktomanan dari tumbuhan yang berbeda 

akan menghasilkan berat molekul, rasio penyusun polisakarida (M:G), dan fungsi 
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yang berbeda juga (Mathur, 2012). Galaktomanan yang memiliki bentuk cis-

hidroksil pada cabang gula, mempunyai afinitas yang lebih tinggi dalam air, 

dibandingkan selulosa dan pati, yang polimer glukosanya membentuk trans-

hidroksil (Mathur, 2012). 

Galaktomanan merupakan cadangan karbohidrat serta pengatur banyaknya 

air dalam biji selama perkecambahan. Galaktomanan juga bersifat pengental dan 

penstabil emulsi yang baik serta dapat mengurangi resiko masuknya racun jika 

digunakan sebagai bahan farmasi dan industri makanan (Stephen et al, 2006). 

Galaktomanan dari masing-masing tanaman berbeda-beda pada rasio manosa dan 

galaktosa, distribusi galaktosa pada rantai manosa dan berat molekulnya. Rasio 

rantai manosa dan galaktosa pada umumnya berkisar pada 1,1- 5,0 (Srivastava dan 

Kapoor, 2005). Sifat fisikokimia galaktomanan dapat dikarakterisasi dengan 

menggunakan beberapa peralatan dan teknik yang berbeda. Parameter-parameter 

yang penting dalam karakterisasi galaktomanan adalah perbandingan manosa dan 

galaktosa, rata-rata berat molekul, bentuk struktur, dan viskositas intrinsiknya 

(Pedro dkk., 2002). 

Kelebihan dari galaktomanan jika dibandingkan dengan jenis polisakarida 

yang lain adalah kemampuannnya untuk membentuk suatu larutan yang kental 

dalam kondisi konsentrasi yang sangat rendah, dan hanya sedikit dipengaruhi pH, 

kekuatan ionik dan pemanasan. Viskositas galaktomanan sangat konstan sekali 

pada kisaran pH 1-10,5 yang kemungkinan disebabkan oleh karakter molekulnya 

yang bersifat netral (Cerqueira et al, 2009). Namun dengan suhu yang tinggi, dan 

kondisi yang sangat asam atau basa, galaktomanan dapat terdegradasi (Anonim, 

2008). 
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2.3 Pati 

 Pati merupakan karbohidrat, kandungan utama pada tanaman tingkat tinggi 

yang diproduksi melalui fotosintesis dalam tanaman hijau. Pati diperoleh dalam 

seluruh organ tanaman tingkat tinggi yang disimpan dalam biji, buah, akar dan 

jaringan batang tanaman sebagai cadangan energi untuk masa pertumbuhan dan 

pertunasan. Selain sebagai bahan makanan pati juga digunakan dalam non-food, 

diantaranya perekat, detergen, dalam industri tekstil dan polimer. Pati merupakan 

polisakarida alami yang dapat diperbaharui (renewable), mudah rusak 

(biodegradable) dan harga murah. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan 

ikatan · ñ glikosida dan merupakan rantai gula panjang. Berbagai macam pati tidak 

sama sifatnya tergantung pada panjang rantai atom C nya, apakah lurus atau 

bercabang rantai molekulnya, untuk menganalisa adanya pati digunakan iodin, 

karena pati yang berikatan dengan iodin akan menghasilkan warna biru. Pati 

merupakan granula berwarna putih dengan diameter 2-100  (Winarno, 2004). 

 Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan 𝛼-glikosidik. Berbagai 

macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C-nya, serta apakah 

lurus atau bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat 

dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak larut 

disebut amilopektin. Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan 𝛼-1,4D-

glukosa, sedang amilopektin mempunyai cabang dengan ikatan 𝛼-1,6Dglukosa 

sebanyak 4-5% dari berat total (Winarno, 2004). 

 Kandungannya amilosa dan amilopektin dan struktur granula pati berbeda 

beda pada berbagai jenis sumber pati menyebabkan perbedaan sifat fungsional pati 

seperti kemampuan membentuk gel dan kekentalannya (Winarno, 2004). Perbedaan 

amilosa dengan amilopektin yaitu amilosa memberikan sifat keras, sedangkan 
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amilopektin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna ungu pekat 

amilopektin tidak bereaksi (Hawab, 2004). 

 Pati merupakan senyawa yang memiliki berat molekul tinggi yang terdiri 

atas polimer glukosa yang bercabang-cabang yang diikat dengan ikatan glukosidik. 

Pati termasuk salah satu jenis polisakarida penting yang banyak terkandung pada 

beberapa tanaman yang tersebar di alam dan dapat diekstrak dari sumbernya, seperti 

serealia (beras, gandum, jagung), buah-buahan (ketela pohon, ubi jalar, kentang), 

dan empulur batang palma (sagu, aren, sagu baruk). Pati yang terdapat pada 

sebagian besar tanaman ini terdiri atas tiga fraksi penyusun, yaitu amilosa, 

amilopektin, dan bahan antara seperti protein dan lemak. Amilosa merupakan rantai 

lurus yang terdiri atas molekul-molekul glukosa yang berikatan dengan α-1,4-D-

glukosidik. Jumlah molekul glukosa pada rantai amilosa berkisar antara 250-350 

unit. Panjang rantai polimer akan mempengaruhi berat molekul amilosa dan 

panjang rantai polimer ini sangat dipengaruhi oleh sumber pati. Derajat polimerisasi 

amilosa berkisar antara 500-6000 unit glukosa tergantung sumber pati. Struktur 

kimia amilopektin pada dasarnya sama seperti amilosa terdiri atas rantai pendek α- 

(1,4)-D-glukosidik. 

 Amilosa merupakan polimer linier yang tersusun atas homoglikan D-

glukosa dengan ikatan α-1,4 dari struktur cincin tiranosa. Berat molekul amilosa 

sebesar 300.000 dalton. Amilosa akan membentuk kompleks dengan iodin sehingga 

menghasilkan warna biru. Sifat amilosa yang lain adalah mudah larut dalam air dan 

lebih mudah larut dalam butanol karena amilosa lebih udah bersenyawa dengan 

alkohol-alkohol organik dan juga dengan asam lemak (Sarmi dkk., 2016). Ukuran 

molekul amilosa bervariasi tergantung dengan sumbernya, sehingga suhu 
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gelatinisasi dan derajat polimerisasi air berbeda. Perbedaannya adalah amilopektin 

memiliki tingkat percabangan yang tinggi dan memiliki bobot molekul yang lebih 

besar dengan adanya ikatan α-1,6-D-glukosidik dimana setiap cabang mengandung 

20-25 unit glukosa. Derajat polimerisasi amilopektin juga lebih tinggi dibandingkan 

amilosa, yaitu antara 105 sampai 3x106 unit glukosa. Amilopektin mempunyai 

ukuran yang lebih besar daripada amilosa, tetapi tingkat kekentalannya lebih 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur molekul amilopektin lebih kompak 

apabila terdapat dalam larutan. Begitu juga dengan kemampuan untuk membentuk 

kompleks lebih terbatas. Amilopektin merupakan polimer non linier yang 

mempunyai ikatan α-1,4 pada rantai lurusnya serta ikatan α-1,6 pada titik 

percabangan. Berat molekul amilopektin berkisar antara 1-10 juta dalton. 

Amilopektin dengan ion akan membentuk kompleks berwarna merah. Perbedaan 

lain dengan amilosa, amilopektin sukar larut dalam air dan tidak akan membentuk 

kompleks dengan alkohol atau asam lemak (Hustiany, 2006). Amilosa dan 

amilopektin berperan penting dalam edible film. Amilosa memberikan sifat gel 

yang kuat, kental sedangkan amilopektin cenderung bersifat lengket. 

 

Gambar 2. Struktur kimia amilosa (Agustien Zulaidah, 2014) 
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Gambar 3. Struktur kimia amilopektin (Agustien Zulaidah, 2008) 

2.4 Edible film, Mutu dan Faktor yang Mempengaruhi  

 Edible film adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, 

dibentuk di atas makanan yang berfungsi sebagai penghambat transfer massa 

(misalnya kelembaban, oksigen, lemak dan zat pelarut) atau sebagai carrier bahan 

makanan atau aditif dan untuk meningkatkan penanganan makanan, selain 

berfungsi untuk memperpanjang masa simpan, edible film juga dapat digunakan 

sebagai pembawa komponen makanan, di antaranya vitamin, mineral, antioksidan, 

antimikroba, pengawet, bahan untuk memperbaiki rasa dan warna produk yang 

dikemas. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat edible film relatif 

murah, mudah dirombak secara biologis (biodegradable), dan teknologi 

pembuatannya sederhana (Wahyudi, 2009). 

 Salah satu fungsi utama dari edible film adalah berperan sebagai penghalang 

dari gas, minyak, dan air. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga dapat dikemas 

dengan edible film sosis, buah-buahan dan sayuran segar,serta daging (Krisna, 

2011). Beberapa keunggulan edible film dibandingkan dengan bahan pengemas lain 

yaitu: 1. Meningkatkan retensi warna, gula, asam, dan komponen flavor 2. 

Mengurangi kehilangan berat 3. Mempertahankan kualitas saat distribusi dan 
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penyimpanan 4. Mengurangi kerusakan akibat penyimpanan 5. Memperpanjang 

umur simpan 6. Mengurangi penggunaan pengemas sintetik. 

 Contoh penggunaan Edible film antara lain sebagai pembungkus permen, 

sosis, buah, dan sup kering (Al Awwaly dkk., 2010). Edible film menyediakan 

pengemasan altenatif tanpa biaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun 

edible film tidak ditujukan untuk mengganti secara total pengemas sintetis, tapi 

edible film memiliki potensi untuk mengurangi pengemasan dan membatasi 

perpindahan, aroma, dan lemak antara komponen makanan. Potensi tersebut tidak 

dimiliki oleh pengemas sintetis. Kelemahan pengemas sintetis seperti plastik, salah 

satunya yaitu tidak dapat dirombak secara alami. Selain itu, kelemahan bahan 

plastik adalah dengan pengemas plastik, transfer senyawa - senyawa dari pengemas 

seperti hasil samping dari degradasi polimer, residu pelarut dari polimerisasi ke 

bahan pangan yang dikemas dapat terjadi, sehinga menimbulkan reaksi toksikologi 

dan off flavor. Pada beberapa penggunaan, edible film ditujukan sebagai pembawa 

bahan tambahan makanan (seperti antioksidan, antimikrobia dan flavour) dan 

meningkatkan integritas mekanis atau karakteristik penanganan bahan makanan 

(Krochta, 1994). 

 Kelebihan Edible film yang terbuat dari hidrokoloid yaitu dapat melindungi 

produk terhadap oksigen, karbondioksida dan lipid. Kelemahan film dari 

karbohidrat adalah tingkat ketahanan terhadap uap air rendah. Sedangkan film dari 

protein sangat sensitif terhadap perubahan pH. Edible film dari lipid baik digunakan 

untuk melindungi penguapan air pada produk. Namun kegunaan dalam bentuk 

murni sebagai film terbatas karena kekurangan integritas dan ketahanannya. 
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 Edible film yang dibuat dari hidrokoloid memiliki komponen yang baik 

untuk melindungi terhadap produk oksigen, karbondioksida dan lipid serta 

memiliki sifat- sifat mekanis yang mampu meningkatkan integritas struktural pada 

produk yang mudah retak (Krochta dan de Murder Johnstondalam Heny dkk., 

2011). Film hidrokoloid umumnya bersifat gelasi dan kurang elastis. Oleh karena 

itu penambahan plasticizer sangat diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan 

mengurangi resiko pecah, sobek, dan hancurnya film yang terbentuk. Kandungan 

amilosa pada pati sangat menentukan kekuatan gel dan pembentukan film. Semakin 

tinggi kadar amilosa sumber pati maka film yang terbentuk akan semakin baik 

(Krochta 1994 dalam Warkoyo dkk., 2014).  

Tabel 2. Standar Mutu Edible film 

Parameter Standart 

Ketebalan  <0,250 mm 

Kuat Tarik  Min 3,92 MPa 

Elastisitas  10% - 50% (baik) >50% (sangat baik) 

WVTR 7 gram/m2/24 jam 

Sumber : JIS (Japanes Industrial Standart), 1975.  

 Dalam pembuatan edible film, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah: 

suhu, konsentrasi polimer, dan plasticizer (Krochta dan Johnson, 1997). 

a. Suhu 

 Perlakuan suhu diperlukan untuk membentuk edible film yang utuh, tanpa 

adanya perlakuan panas kemungkinan terjadinya interaksi molekuler sangatlah 

kecil. Sehingga pada saat film dikeringkan akan menjadi retak dan berubah menjadi 

potongan kecil. Perlakuan panas diperlukan untuk membuat pati tergelatinisasi, 

sehingga terbentuk pasta pati yang merupakan bentuk awal dari edible film. Kisaran 

suhu gelatinisasi pati rata-rata 65° C - 70°C. 
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b. Konsentrasi Polimer 

 Konsentrasi pati ini sangat berpengaruh, terutama pada sifat fisik edible film 

yang dihasilkan dan juga menentukan sifat pasta yang dihasilkan. Semakin besar 

konsentrasi pati maka jumlah polimer penyusun matrik  film semakin banyak 

sehingga dihasilkan film yang tebal. 

c. Plasticizer 

 Plasticizer adalah bahan organik dengan bobot molekul rendah yang 

ditambahkan dengan maksud memperlemah kekakuan film. Plasticizer ini 

berpengaruh terhadap sifat mekanik dan fisik film yang terbentuk karena akan 

mengurangi sifat intermolekuler dan menurunkan ikatan hidrogen internal. 

Plasticizer memiliki titik didih yang tinggi dan jika ditambahkan ke dalam suatu 

materi dapat mengubah sifat fisik maupun sifat mekanik materi tersebut. 

Penggunaan plasticizer dapat mengurangi gaya intermolekul sepanjang rantai 

polimer, sehingga meningkatkan fleksibilitas edible film dengan menurunkan 

permeabilitas film tersebut. Bahan ini larut dalam tiap-tiap rantai polimer sehingga 

akan mempermudah gerakan molekul polimer dan bekerja menurunkan suhu 

transisi, suhu kristalisasi, atau suhu pelelehan dari suatu polimer. Plasticizer dapat 

ditambahkan pada pembuatan edible film, untuk mengurangi kerapuhan,  

meningkatkan  fleksibilitas,  dan  ketahanan   film terutama jika disimpan pada suhu 

rendah. 

2.5 Sifat Fisik, Mekanik dan Barrier Edible Film 

 Sifat fisik adalah material yang bukan disebabkan oleh pembebanan seperti 

pengaruh pemanasan, pendinginan dan pengaruh arus listrik yang lebih mengarah 

pada struktur material. Sifat fisik yang diukur pada edible film ini adalah ketebalan, 
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umum parameter yang sering digunakan dalam mengukur sifat mekanik edible film 

adalah ketebalan, kelarutan dalam air, dan transparansi. Faktor yang dapat 

mempengaruhi ketebalane edible film adalah konsentrasi padatan terlarut pada 

larutan pembentuk film dan ukuran pelat pencetak. Semakin tinggi konsentrasi 

padatan terlarut, maka ketebalan film akan meningkat (Krisna, 2011). Faktor yang 

mempengaruhi kearutan dalam air yaitu komponen yang ditambahkan pada edible 

film, konsentrasi padatan terlarut dan ketebalan edible film. Faktor yang 

mempengaruhi transparansi edible film yaitu komponen yang ditambahkan dalam 

edible film, ketebalan edible film dan plasticier.  

 Sifat mekanik yang diukur pada edible film ini yaitu kuat tarik edible film, 

dan elongasi edible film. Sifat mekanik sendiri merupakan salah satu faktor yang 

paling terpenting untuk dianalisa karena mempunyai sifat mekanik yang dapat 

diartikan sebagai respon atau perilaku material terhadap pembebanan yang 

diberikan,yang berupa gaya, torsi atau gabungan keduanya. Dalam prakteknya 

pembebanan pada material terbagi dua yaitu beban statik dan beban dinamik. 

Perbedaan antara keduanya hanya pada fungsi waktu dimana beban statik tidak 

dipengaruhi oleh fungsi waktu sedangkan beban dinamik dipengaruhi oleh fungsi 

dan waktu. Faktor yang mempengaruhi kuat tarik dan elongasi edible film yaitu 

komponen yang ditambahkan pada edible film dan konsentrasinya, plasticizer, serta 

bahan baku yang digunakan. Kuat tarik (tensile strength) adalah ukuran untuk 

kekuatan film secara spesifik, merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai 

sampai film tetap bertahan sebelum putus/sobek. Pengukuran ini untuk mengetahui 

besarnya gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas 

area film. Sifat kekuatan tarik bergantung pada konsentrasi dan jenis bahan 
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penyusun edible film (Krisna, 2011). Kemuluran merupakan perubahan panjang 

maksimum pada saat terjadi peregangan hingga sampel film terputus. 

 Umumnya keberadaan plasticizer dalam proporsi lebih besar akan membuat 

nilai persen kemuluran suatu film meningkat lebih besar. Elastis merupakan 

kebalikan dari persen kemuluran karena akan semakin menurun seiring 

meningkatnya jumlah plasticizer dalam film. Elastisitas menurun berarti 

fleksibilitas film meningkat. Modulus elastisitas merupakan ukuran dasar dari 

kekakuan (stiffness) sebuah film. Film dengan bahan dasar pati bersifat rapuh 

karena adanya amilosa, sehingga makin tinggi konsentrasi pati akan menurunkan 

fleksibilitas film yang dihasilkan (Xu dkk., 2005). 

 Karakteristik barier atau penghalang pada edible film yang akan dianalisa 

pada penelitian ini yaitu WVTR (water vapor transmission rate) atau laju transmisi 

uao air. Karakteristik barier sendiri merupakan pencegah atau penghalang suatu 

bahan terhadap zat tertentu. Dalam analisa WVTR dilihat kemampuan edible film 

dalam kemampuannya menahan uap air, semakin rendah nilai WVTR semakin baik 

edible tersebut menahan migrasi uap air dari luar. Penambahan plasticizer seperti 

sorbitol dan gliserol akan meningkatkan permeabilitas film terhadap uap air karena 

bahan tesebut bersifat hidrofilik (Gontard, dkk., 1993).  

2.6 Bahan Baku Edible film 

 Umumnya film yang dibuat dari hidrokoloid memiliki sifat mekanis yang 

baik, namun tidak efisien sebagai penahan uap air karena bersifat hidrofilik. Untuk 

mengatasi hal tersebut pada pembuatan edible film sering ditambahkan bahan 

plasticizer. Plastik edible yang dibentuk dari polimer murni bersifat rapuh sehingga 

digunakan plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Selama waktu 
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penyimpanan maupun penggunaannya, plastik edible dapat mengalami perubahan 

sifat, dan tidak diharapkan berlangsung cepat. Plasticizer adalah bahan organik 

dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk 

memperlemah kekakuan dari polimer sekaligus meningkatkan fleksibilitas polimer. 

Plasticizer yang digunakan dapat diambil dari golongan poliol. Sorbitol merupakan 

salah satu golongan poliol selain gliserol dan manitol. (Astuti, 2011).  

 Komponen penyusun edible film dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

hidrokoloid, lipida, dan komposit. Hidrokoloid yang cocok antara lain senyawa 

protein, turunan selulosa, alginat, pektin, pati, dan polisakarida lainnya. Lipida yang 

biasa digunakan waxes, asilgliserol, dan asam lemak. Sedangkan komposit 

merupakan gabungan lipida dengan hidrokoloid (Krochta et al., 1994). 

2.6.1 Hidrokolid  

 Hidrokoloid dapat digunakan sebagai bahan pembentuk edible packaging 

apabila pengendalian migrasi uap air tidak menjadi hal yang mempengaruhi atau 

diperhitungkan. Edible packaging yang dibentuk dari bahan hidrokoloid ini 

memiliki sifat penghambat yang baik terhadap oksigen, karbondioksida dan lemak. 

Kebanyakan dari edible packaging yang dihasilkan memiliki sifat mekanis yang 

sangat baik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan perpaduan struktural 

dari produk yang mudah pecah. Kemudahan larut dalam air edible packaging dari 

hidrokoloid ini merupakan satu keunggulan yang sangat baik dalam situasi dimana 

edible packaging tersebut ikut dikonsumsi bersama produk makanannya yang 

terlebih dahulu harus dipanaskan sebelum dimakan. Selama proses pemanasan 

produk makanan tersebut, edible packaging dari hidrokoloid akan larut dan 

idealnya tidak mengubah rasa maupun aroma dari produk makanan tersebut. Untuk 
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dapat meningkatkan kemampuannya menghambat uap air maka diperlukan 

penambahan komponen lainnya yang bersifat hidrofobik seperti lemak (Rodrigues 

dkk, 2006).  

 Hidrokoloid banyak diperoleh dari protein utuh, selulosa dan turunannya, 

alginat, pectin dan pati. Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film 

dapat berupa protein (kolagen, gelatin, protein kacang kedelai, corn zein dan wheat 

gluten) atau polisakarida seperti selulosa dan turunannya, pektin, ekstrak ganggang 

laut (alginat, karagenan, agar), gum (gum arab dan gum karaya), xanthan, kitosan 

dan lain-lain (Varavinit, 2008). Pati merupakan homopolimer glukosa dengan 

ikatan α-glikosidik, yang banyak terdapat pada tumbuhan terutama pada biji-bijian, 

buah-buahan. Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang 

rantai atom karbonnya, serta lurus atau bercabang (Koswara, 2006).  

2.6.2 Lipida 

 Lipida adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi 

sejumlah senyawa yang terdapat di alam yang semuanya dapat larut dalam pelarut-

pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Pelarut organik yang 

dimaksud adalah pelarut organik nonpolar, seperti benzen, pentana, dietil eter, dan 

karbon tetraklorida. Dengan pelarut-pelarut tersebut lipid dapat diekstraksi dari sel 

dan jaringan tumbuhan ataupun hewan. Film yang berasal dari lipida sering 

digunakan sebagai penghambat uap air, atau bahan pelapis untuk meningkatkan 

kilap pada produk-produk kembang gula. Film yang terbuat dari lemak murni 

sangat terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan struktur film yang kurang baik 

(Krochta et al., 1994). Karakteristik film yang dibentuk oleh lemak tergantung pada 

berat molekul dari fase hidrofilik dan fase hidrofobik, rantai cabang, dan polaritas. 
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Lipida yang sering digunakan sebagai edible film antara lain lilin (wax) seperti 

parafin dan carnauba, kemudian asam lemak, monogliserida, dan resin (Hui, 2006). 

Jenis lilin yang masih digunakan hingga sekarang yaitu carnauba. Alasan mengapa 

lipida ditambahkan dalam edible film adalah untuk memberi sifat hidrofobik 

(Krochta et al., 1994).  

2.6.3 Komposit 

 Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

komposit film dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), dimana satu lapisan 

merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa 

gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari 

hidrokoloid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen 

lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan 

air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. Film gabungan antara lipida dan 

hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran yang 

telah diolah minimal (Krochta et al., 1994). 

2.7 Sorbitol Sebagai Plasticizer Dalam Pembentukan Edible film 

 Plasticizer adalah bahan yang digunkan dalam pembuatan edible film. 

Berfungsi untuk mengatasi sifat mudah rapuh lapisan film. Plasticizer terbagi atas 

beberapa jenis dalam pembuatan edible film yaitu: a) mono, di-, dan oligosakarida; 

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

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

pospholipida dan emulsifier lain) (Krisna, 2011). Sorbitol pertama kali ditemukan 

pada tahun 1872 oleh ahli kimia dari Perancis yaitu Joseph boosingault dari biji 

tanaman bunga ros. Proses hidrogenasi gula menjadi sorbitol mulai dikembangkan 
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pada tahun 1930. Secara alami sorbitol juga dapat dihasilkan dari berbagai jenis 

buah-buahan (Lukita dan Susanti, 2011). Rumus kimia sorbitol dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4.Struktur Kimia  Sorbitol (Danny, 2012) 

 Sorbitol merupakan senyawa monosakarida polihidrik alkohol. Nama kimia 

lain dari sorbitol adalah hexitol atau glusitol dengan rumus kimia C6H14O6 

digunakan sebagai agen pengontrol kelembaban dan spesifiknya berfungsi sebagai 

plasticizer. Sorbitol merupakan suatu poliol (alkohol gula) bahan pemanis yang 

digunakan dalam berbagai produk makanan, kemanisan sorbitol sekitar 60% dari 

kemanisan sukrosa (gula tebu) dengan ukuran kalori sekitar sepertiganya. Selain itu 

sorbitol bersifat non karsinogenik (tidak menyebabkan kanker) dan dapat berguna 

bagi orang-orang penderita diabetes, secara kimiawi sorbitol sangat reaktif dan 

stabil. Sorbitol dapat berada pada suhu tinggi dan tidak mengalami reaksi Maillard 

(pencoklatan) (Nofita, 2011). 

 Sorbitol merupakan salah satu golongan poliol seperti gliserol dan manitol. 

Sorbitol merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki kelebihan yaitu 

mampu untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler 

sehingga baik untuk menghambat penguapan air dari produk, dapat larut dalam 

tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer, 
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jumlah yang banyak, harganya murah dan bersifat non toksik (Astuti, 2011). Edible 

film yang menggunakan plasticizer sorbitol dapat menghasilkan kekuatan tarik 

edible film yang lebih besar dibandingkan edible film dengan plasticizer gliserol. 

 Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi sorbitol dalam pengujian kekuatan 

tarik film sebagai plasticizer lebih besar dibandingkan gliserol (Wirawan, dkk., 

2012). Poliol seperti sorbitol merupakan plasticizer yang cukup baik untuk 

mengurangi ikatan hidrogen internal sehingga dapat meningkatkan jarak 

intermolekul. Penggunaan sorbitol sebagai plasticizer diketahui lebih efektif, 

sehingga dihasilkan edible film dengan permeabilitas oksigen yang lebih rendah 

bila dibandingkan dengan menggunakan gliserol (Widyaningsih dkk., 2012). 

 Edible film dengan plasticizer sorbitol memiliki nilai permeabilitas uap air 

yang lebih besar dari pada dengan plasticizer gliserol. Hal ini disebabkan karena 

sorbitol memiliki ukuran molekul yang lebih besar dibandingkan gliserol yang 

dapat memperbesar volume bebas antar rantai polimer sehingga akan mudah 

terjadinya transfer molekul air. Dari segi sifat film yang terbentuk, film dengan 

plasticizer gliserol lebih fleksibel dan elastis dibandingkan film dengan plasticizer 

sorbitol (Wirawan dkk., 2012).  

 Hasil penelitian Putra (2013) pembuatan edible film pati sukun dengan 

penambahan sorbitol sebagai plasticizer pada uji ketebalan dengan perlakuan 

penambahan sorbitol terendah yaitu 0,4% dihasilkan ketebalan edible film 0,21 mm, 

dan penambahan sorbitol tertinggi 1,4 didapat ketebalan edible film 0,24 mm. Uji 

laju transmisi uap air dengan perlakuan penambahan sorbitol terendah yaitu 0,4% 

dihasilkan edible film 462,11(g/m2 /24 jam), dan penambahan sorbitol tertinggi 1,4 

didapat edible film 535,49(g/m2 /24 jam). Uji kuat tarik dengan perlakuan 
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penambahan sorbitol terendah yaitu 0,4% dihasilkan edible film 10,33 (MPa), dan 

penambahan sorbitol tertinggi 1,4% didapat edible film 7,39 (MPa). Uji elongasi 

dengan perlakuan penambahan sorbitol terendah yaitu 0,4% dihasilkan ketebalan 

edible film 5,29%, dan penambahan sorbitol tertinggi 1,4 didapat ketebalan edible 

film 6,73%. 

2.8 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

 Carboxy Methyl Cellulose (CMC) merupakan turunan dari selulosa yang 

diproduksi untuk meningkatkan serta mengembangkan penggunaan selulosa yang 

lebih luas. Selulosa mendominasi karbohidrat dari tumbuh-tumbuhan hampir 50%, 

dikarenakan selulosa merupakan bagian terpenting dari dinding sel tumbuh-

tumbuhan. Selulosa ini banyak ditemukan dalam tanaman yang dikenal sebagai 

miofibril dengan diameter 2 - 20 nm dan panjang 100 – 40.000 nm (Abugoch dkk., 

2011). Selulosa merupakan unsur struktural dan komponen utama dinding sel dari 

pohon serta tanaman tinggi lainnya. Senyawa ini juga didapatkan dalam tumbuhan 

rendah seperti paku, lumut, ganggang, dan jamur. Serat alami yang paling murni 

adalah serat kapas, yang terdiri dari sekitar 98% selulosa (Sugita dkk., 2009). 

Selulosa merupakan β-1,4 poli glukosa, dan memiliki berat molekul sangat besar. 

Unit ulangan dari polimer selulosa terikat melalui ikatan glikosida yang 

mengakibatkan struktur selulosa linier. Keteraturan struktur tersebut juga 

mejadikan ikatan hidrogen secara intra dan intermolekul. Beberapa molekul 

selulosa akan membentuk mikrofibril yang sebagian berupa daerah teratur 

(kristalin) dan diselingi daerah amorf yang kurang teratur (Darawati dkk., 2010). 

 Carboxy Methyl Cellulose merupakan eter polimer linier dan berupa 

senyawa yang memiliki sifat biodegredable, tidak berbau, tidak berwarna, tidak 
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beracun, butiran atau bubuk yang larut dalam air, memiliki rentang pH sebesar 6,5-

8,0. CMC berasal dari selulosa kayu dan kapas yang diperoleh dari reaksi antara 

selulosa dengan asam monokloroasetat dengan katalisnya yaitu senyawa alkali. 

CMC juga merupakan senyawa serbaguna yang memiliki sifat penting seperti 

kelarutan, reologi dan adsorpsi dipermukaan (Deviwings, 2008). Beberapa 

mikrofibril membentuk fibril yang nantinya akan menjadi serat selulosa. Selulosa 

memiliki kuat tarik yang tinggi dan tidak larut dalam kebanyakan pelarut. Hal ini 

berkaitan dengan struktur serat dan kekuatan ikatan hydrogen yang dimiliki. 

 Sifat dari CMC ialah mudah larut dalam air dingin maupun panas. Selain itu 

juga CMC dapat membentuk lapisan pada suatu permukaan. Sifat pada CMC 

diantaranya yaitu bersifat stabil terhadap lemak dan tidak larut dalam pelarut 

organik, baik sebagai bahan penebal, sebagai zat inert, dan bersifat sebagai 

pengikat. Berdasarkan sifatnya maka CMC dapat digunakan sebagai bahan aditif 

pada produk minuman yang aman untuk dikonsumsi. CMC memiliki daya serap air 

yang terkandung dalam udara dimana banyaknya air yang terserap dan laju 

penyerapannya bergantung pada jumlah kadar air yang terkandung dalam CMC, 

serta kelembaban dan temperatur udara disekitarnya. Kelembaban CMC yang 

diizinkan dalam kemasan adalah kurang dari 8% dari total berat produk (Netty, 

2010).  

 Menurut Arum dkk. (2005) penggunaan selulosa terbesar di dalam industri 

adalah berupa serat kayu. Untuk pengaplikasian lebih luas, selulosa diturunkan 

menjadi beberapa produk, antara lain Microcrystalline Cellulose, Carboxymethyl 

cellulose, Methyl cellulose dan hydroxypropyl methyl cellulose. Produk-produk 

tersebut dimanfaatkan antara lain sebagai bahan antigumpal, emulsifier, stabilizer, 
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dispersing agent, pengental, dan sebagai gelling agent. Jumlah CMC yang 

diperlukan untuk menjaga stabilitas produk yang baik tergantung pada tingkat 

kekentalan sebelum dikonsumsi. Produk yang mengandung sejumlah besar padatan 

yang kental hanya membutuhkan penambahan CMC dalam jumlah sedikit. 

Sebaliknya, penambahan CMC dalam jumlah besar dapat digunakan untuk 

menciptakan tekstur produk yang mengandung beberapa zat padat terlarut 

(Akkarachaneeyakorn and Tinrat, 2015). Proses pembuatan CMC meliputi dua 

tahap utama, yaitu alkalisasi dan karboksimetilasi. Kedua tahap ini dapat 

berlangsung dalam bentuk padatan atau dalam suatu media lain berupa air atau 

pelarut organik. 

 

Gambar 5. Struktur Molekul CMC (Tazkiya, 2016) 

 Proses alkalisasi dalam media air akan menghasilkan CMC yang kurang 

homogen, sehingga nilai derajat substitusi (DS) dari CMC yang dihasilkan akan 

rendah serta memiliki viskositas yang rendah pula. Alkalisasi dilakukan dengan 

menggunakan larutan NaOH yang bertujuan untuk mengaktifkan gugus-gugus -OH 

pada molekul selulosa dan mengembangkan selulosa. Pengembangan selulosa ini 

dapat memudahkan difusi reagen untuk proses selanjutnya, yaitu karboksimetilasi. 

Proses karboksimetilasi dilakukan dengan menggunakan reagen monokloroasetat 

(MCA) atau natrium monokloroasetat (NaMCA). Jumlah NaMCA yang digunakan 

berpengaruh terhadap substitusi dari unit anhidroglukosa pada selulosa. Selain itu, 

penggunaan pelarut organik dalam reaksi karboksimetilasi adalah untuk 
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menyediakan aksesibilitas reagen eterifikasi ke pusat-pusat reaksi dari rantai 

selulosa. 

 Hasil penelitian Wardhono (2001) dalam pengaruh penambahan CMC 

terhadap sifat fisik dan mekanik edible film dari tepung biji kecipir serta aplikasinya 

pada buah anggur menyatakan bahwa semakin banyak CMC yang ditambahkan, 

maka dapat mempebaiki kekuatan dan kekompkan film, sehingga dihasilkan edible 

film dengan sifat-sifat fisik dan mekanis yang baik. Hasil penelitian Juliyarsi (2011) 

menyatakan bahwa penambahan gliserol sebanyak 3% dan CMC sebanyak 1%, 

pada pembuatan edible film whey susu memberikan hasil yang terbaik. Hasil 

penelitian Ulfa (2016) pengaruh konsentrasi gliserol dan konsentrasi CMC terhadap 

karakteristik biodegradable film berbasis ampas ketan, dihasil perlakuan terbaik 

pada konsentrasi CMC 3% yang menghasilkan nilai kuat tarik sebesar 123,23 Mpa, 

nilai ketebalan sebesar 0,150 mm, nilai kelarutan sebesar 76,75% dan persen 

pemanjangan sebesar 7,5%. 16 Hasil penelitian Yunus Riyo (2010) Edible film 

jerami nangka dengan CMC 2% dan gliserol 2%, didapatkan nilai elongasi 46%, 

kuat tarik 9,96 MPa dan WVTR 1058 g/m2 /24jam. Dan penelitian Harris (2001) 

edible film pati tapioka dengan penambahan CMC 1% dan gliserol 3%, didapatkan 

nilai elongasi 72,9% dan kuat tarik 6,97 MPa. 

2.9 Dodol Ketan 

Dodol merupakan suatu olahan pangan yang dibuat dari campuran tepung 

ketan, gula kelapa, santan kelapa, yang dididihkan hingga menjadi kental dan 

berminyak tidak lengket dan apabila dingin pasta akan menjadi padat, kenyal dan 

dapat diiris. Jenis dodol sangat beragam tergantung keragaman campuran tambahan 

dan juga cara pembuatannya. Dodol memilki warna coklat, rasa manis dan gurih 
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yang khas. Komponen utama dodol ialah tepung ketan, sebagai pendukung utama 

tekstur dodol (Haryadi, 2008). Dodol tepung ketan merupakan makanan tradisional 

yang terbuat dari campuran tepung ketan, gula kelapa, dan santan. Dodol tepung 

ketan dapat dikategorikan sebagai makanan semi basah yang rentan terhadap 

kerusakan selama penyimpanan. M 

Makanan semi basah mempunyai kadar air 20%-50% dan aktivitas air (aw) 

sebesar 0,7-0,9. Permasalahan yang dihadapi oleh dodol tepung ketan adalah 

produk tersebut rentan terhadap kerusakan selama penyimpanan sehingga umur 

simpannya pendek. Umur simpan dodol tepung ketan berkisar antara 4 6 hari. Salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan mutu produk pangan adalah 

perubahan kadar air dalam produk. Aktivitas air (aw) berkaitan erat dengan kadar 

air, yang umumnya digambarkan sebagai kurva isotermis, serta pertumbuhan 

bakteri, jamur dan mikroorganisme lainnya (Christian, 2000). Kerusakan yang 

terjadi pada dodol tepung ketan adalah adanya pertumbuhan kapang yang 

dipengaruhi oleh tingkat aktivitas airnya. Aktivitas air (aw) yang sesuai untuk 

pertumbuhan kapang adalah berkisar antara 0,7-0,8 (Adnan, 1981). Pertumbuhan 

kapang akan optimal jika aw dalam bahan pangan sesuai dengan karakteristik 

pertumbuhannya. Selain adanya pertumbuhan kapang, kerusakan yang terjadi pada 

dodol adalah terjadinya ketengikan. Pada umumnya proses pembuatan dodol masih 

dilakukan secara tradisional dan masih diproduksi oleh industri rumah tangga yang 

masih kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi cara penimbangan 

bahan dan cara penggunaan bahan serta kualitas bahan yang digunakan dalam 

pembuatan dodol sehingga dodol yang diproduksi terkadang tidak tahan terhadap 
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penyimpanan, karna mudah ditumbuhi jamur dan terjadi perubahan aroma/tengik 

(Satuhu dan Sunarmani, 2004). 

Dodol merupakan oalahan pangan yang dibuat dari campuran tepung ketan, 

gula, dan santan kelapa, yang didihkan sehingga menjadi kental dan berminyak 

tidak lengket dan jika telah dingin menjadi padat, lunak dan dapat diiris, dodol 

memiliki warna coklat, rasa manis dan gurih yang khas, komponen utama dodol 

ialah tepung ketan, sebagai pendukung tekstur dodol (Haryadi, 2008). Dodol 

merupaka jenis makanan yang mempunyai sifat agak basah sehingga dapat dimakan 

tanpa dibasahi terlebih dahulu dan cukup kering sehingga dapat stabil dalam 

penyimpanan. Dodol yang berkualitas baik adalah dodol dengan tekstur yang tidak 

terlalu lembek, bagian luar mengkilap akibat adanya pelapisan gula atau glazing, 

rasa yang khas dan jika mengandung minyak tidak terasa tengik (Rukhanah, 2005). 
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