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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Talas Bentul 

Tanaman talas merupakan tanaman asli hasil kawasan tropis. Tanaman talas 

ini merupakan hasil ekspedisi Nikolai Ivanovich Vavilov, seorang ahli botani dari 

Soviet yang menunjukkan bahwa sentrum asal tanaman talas adalah daratan Cina 

dan India. Dewasa ini tanaman talas telah masuk ke Kawasan nusantara, namun 

sejarah masuknya tanaman talas ke Indonesia belum diketahui secara pasti. Sentra 

pertanaman talas di Jawa Barat (Bogor) adalah talas bogor, sedangkan di daerah 

Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan talas bentul (Rukmana, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Menurut Purwono dan Heni (2007), asal mula tanaman talas ini adalah dari 

daerah Asia Tenggara, menyebar ke China pada abad pertama, kemudian Jepang, 

daerah Asia Tenggara lainnya, dan beberapa pulau di Samudra Pasifik akibat 

migrasi penduduk. 

Klasifikasi tumbuhan talas adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Sub divisi : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Kelas : Monocotyledonae (biji berkeping satu)  

Gambar 1. Umbi Talas Bentul (Bahri, 2016) 
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Ordo : Arales  

Famili : Araceae  

Genus : Colocasia  

Spesies : Colocasia esculenta L. Schott sin. C. Antiquorum 

Sentra produksi talas yang cukup terkenal adalah Kota Bogor dan Malang, 

yang menghasilkan beberapa varietas yang enak rasa umbinya. Namun sampai saat 

ini data-data produksi talas belum tercatat dengan lengkap di tingkat nasional. 

Tingkat produksi tanaman talas tergantung pada varietas, umur tanaman dan 

kondisi lingkungan tempat tumbuh. Talas bentul mengandung karbohidrat antara 

13-29% dengan komponen utama pati yang kadarnya mencapai 77,9%. Kandungan 

lain dari umbi talas bentul adalah kristal kalsium oksalat, dimana kristal ini dapat 

menyebabkan gatal di mulut. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk 

mereduksi kandungan kalsium oksalat dalam umbi bentul supaya tidak 

menyebabkan gatal-gatal setelah mengonsumsi. Cara yang dapat mengurangi kadar 

kalsium oksalat tersebut yaitu dengan perendaman dengan garam, perebusan, 

pengukusan, penggorengan, pemanggangan, dan kombinasi perlakuan tersebut. 

Jumlah kadar oksalat yang diizinkan sehingga layak dikonsumsi adalah sebesar 71 

mg/100g (Sefa-Dedeh dan Agyir-Sackey,2004). 

Komposisi kimia umbi talas tergantung pada varietas, iklim, suhu, 

kesuburan tanah, umur panen, dan lain-lain. Komposisi dari umbi talas dapat dilihat 

dari Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi Umbi Talas 

Komposisi 1 2 3 

Kalori (Kal) 98,00 85,00 - 

Air (g) 73,00 77,50 69,10 

Karbohidrat (g) 23,70 19,00 24,50 

Protein (g) 1,90 2,50 1,12 

Gula (g) - - - 

Abu (g) - - 0,87 

Serat Kasar (g) - - 1,46 

Lemak (g) 0,20 0,20 0,10 

Fosfor (mg) 61,00 64,00 70,00 

Kalsium (mg) 28,00 32,00 32,00 

Besi (mg) 1,00 1,00 0,43 

Natrium (mg) - 7,00 1,80 

Vitamin C (mg) 4,00 10,00 15,00 

Vitamin B1 (mg) 0,13 0,81 0,03 

Vitamin A (mg) 20,00 - - 

Riboflavin (mg) - 0,41 0,02 

Sumber : 1) Direktorat Gizi (1992), 2) Rangai (1997), 3) Bradbury (1998) dalam 

Richana (2012). 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa kandungan umbi talas yang beraneka 

ragam. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kandungan dari masing-masing umbi 

talas adalah umur panen, varietas, faktor genetik, dan lingkungan tumbuh. Umbi 

talas memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi kesehatan manusia dari 

kadungan gizinya, diantaranya dapat mengendalikan gula darah dan melancarkan 

pencernaan karena memiliki kandungan serat sekitar 1,46 g. Umbi talas juga 

mengadung berbagai antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, 

antioksidan yang terakandung dalam umbi talas adalah vitamin A, vitamin C, dan 

vitamin E sehingga dapat menjaga kesehatan mata, kulit, dan dapat meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh. 

2.2. Pati  

Pati dapat diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, maupun buah-

buahan. Sumber alami pati antara lain adalah jagung, labu, kentang, ubi jalar, 
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pisang, barley, gandul, beras, sagu, dimana sifat fisik dan kimianya kurang sesuai 

untuk digunakan secara luas. Oleh karena itu, pati jika dimodifikasi sifat-sifatnya 

melalui perlakuan fisik, kimia, atau kombinasi keduanya akan meningkat nilai 

ekonominya (Liu et al. 2005).  

Butiran pati, rantai-rantai amilosa dan amilopektin tersusun dalam bentuk 

semi kristal, yang dapat menyebabkan tidak larut dalam air dan memperlambat 

proses pencernaannya. Struktur kristal rusak bila dipanaskan dengan air dan rantai 

polisakarida akan mengambil posisi acak. Hal inilah yang menyebabkannya 

mengembang dan memadat (gelatinisasi). Cabang-cabang yang terletak pada 

bagian amilopektin terutama sebagai penyebab terbentuknya gel yang cukup stabil. 

Proses pemasakan pati di samping menyebabkannya gelatinisasi gel juga dapat 

melunakan dan memecah sel, sehingga mempermudah proses pencernaan 

(Almatsier, 2004).   

Perbedaan rasio amilosa dan amilopektin dalam pati berpengaruh terhadap 

sifat fisik dan kimia pati. Pati dengan kandungan amilosa tinggi, memiliki 

kemampuan menyerap air dan mengembang lebih besar karena amilosa memiliki 

kemampuan membentuk ikatan hidrogen yang lebih besar dari pada amilopektin, 

Selain itu pati dengan kandungan amilosa tinggi bersifat kurang rekat dan kering, 

sedangkan pati yang mengandung amilopektin yang tinggi bersifat rekat dan patah 

(Hidayat, 2007). 

Amilosa memiliki kemampuan membentuk kristal karena struktur rantai 

polimernya sederhana, sehingga dapat membentuk interaksi molekular yang kuat. 

Interaksi tersebut terjadi pada gugus hidroksil molekul amilosa. Kandungan lain 
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pati selain amilosa adalah amilopektin. Amilopektin memiliki struktur yang hampir 

sama dengan amilosa, hanya amilopektin memiliki rantai yang bercabang dengan 

ikatan α(1,6)-D-glikosdik dan bobot molekul yang besar. Amilopektin juga dapat 

membentuk kristal namun tidak sereaktif amilosa karena adanya rantai yang 

bercabang sehingga menghalangi kristal pada amilopektin (Taggart, 2004). 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Amilosa (Sumber: de.wikipedia.org) 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Amilopektin (Sumber: de.wikipedia.org) 

Penggunaan pati dipengaruhi oleh beberapa sifat yang dimiliki oleh pati 

diantaranya gelatinisasi, swelling power (daya kembang), dan viskositas. 

Gelatinisasi adalah proses pembengkakan granua pati ketika dipanaskan dalam 

media air. Granula pati tidak larut dalam air dingin, namun granula pati akan 

mengembang dalam air panas. Semakin tinggi suhu yang digunakan maka 

pembengkakan pati akan semakin meningkat. Pembengkakan granula pati 

menyebabkan terjadinya penekanan antara granula pati dengan komponen lainnya. 

Mula-mula pembengkakan granula pati bersifat reversible (dapat kembali ke bentuk 

semula) namun ketika telah melewati suhu tertentu, pembengkakan granula pati jadi 

bersifat irreversible (tidak dapat kembali). Kondisi irreversible ini yang disebut 
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gelatinisasi, sedangkan suhu terjadinya peristiwa ini disebut suhu gelatinisasi 

(Pomeranz, 1991). 

2.3. Bunga Rosella 

Rosella memiliki lebih dari 300 spesies yang tersebar pada daerah trops dan 

non tropis. Tanaman ini banyak digunakan sebagai tanaman hias dan tak jarang pula 

yang percaya bahwa tanaman ini memiliki khasit medis. Bunga rosella memiliki 

putik sekaligus benang sari sehingga tidak memerlukan bunga lain untuk 

bereproduksi. Rosella (Hibiscus sabdarifa L.) dapat hidup didaerah yang memiliki 

iklim lembab dan hangat pada daerah tropis dan sub tropis lainnya yaitu dapat 

bertahan dalam cuaca yang sangat baik dan dapat tumbuh dalam ruangan yang 

memiliki sedikit cahaya. Namun pertumbuhannya akan lebih baik apabila 

ditempatkan di ruang terbuka dengan cahaya matahari (Fitofarmaka, 2010). 

Adapun klasifikasi rosella menurut USDA (2009) adalah sebagai berikut: 

Kingdom   : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta  

Superdivision  : Spermathophyta  

Division   : Magnoliophyta  

Class    : Magnoliopsida  

Subclass   : Dilleniidae   

Gambar 4. Kelopak Bunga Rosella (Agung, 2015) 
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Ordo    : Malvales   

Family   : Malvaceae   

Genus   : Hibiscus L  

 Species   : Hibiscus sabdariffa L 

Bunga Rosella merupakan salah satu bagian dari tanaman Rosella (Hibiscus 

sabdariffa L) yang memiliki kelopak bunga yang berwarna merah, ungu dan hijau 

dapat digunakan sebagai sumber bahan pewarna alami pada produk pangan 

(Fauziati dan Sampepana, 2016). Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn.) dapat menjadi 

sumber pewarna alami merah karena dalam bunga ini terkandung antosianin. 

Antosianin merupakan pigmen berwarna merah, ungu dan biru yang biasa  terdapat 

pada tanaman. Antosianin dapat menggantikan penggunaan pewarna sintetik 

rhodamin B, carmoisin, dan amaranth sebagai pewarna merah  pada  produk  

pangan. Rosella (Hibiscus  sabdariffa  L.)  juga merupakan  salah  satu  tanaman  

yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  pengawet,  karena  mengandung  antioksidan  

dan antibakteri (Ali, dkk., 2013). Ekstrak bunga rosela mengandung alkaloid, 

flavanoid, saponin dan tanin,  dan dilaporkan mempunyai aktivitas antibakteri bagi 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella typhi pada media agar 

(Tjiptaningdyah, 2014). 

Kelompak bunga rosela juga mengandung alkaloid, L-ascorbic acid, 

anisaldehid, antosianin, betakaroten, protocathecuic acid, beta sitosterol, asam 

sitrat, galaktosa, polifenol, cyaniding-3-rutinoside, mukopolisakarida, pektin, 

polisakarida, asam sterat, dan lilin (Hirunpanich, 2005). Zat gizi lain yang tidak 

kalah penting adalah kalsium, niasin, ribovlavin, dan besi. Kelopak bunga rosela 

juga mengandung 1,12% protein, 12% serat kasar, 21,89 mg/100g sodium, vitamin 
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C, dan vitamin A. Terdapat sekitar 18 asam amino yang diperlukan tubuh dalam 

bunga rosela, termasuk arginin dan lisin yang berperan dalam peremajaan sel tubuh 

(Mardiah dkk, 2009). 

Tsai et al. (2002) telah mengadakan riset untuk membuktikan kapasitas 

antioksidan dari bunga rosella. Penelitian dilakukan dengan mengekstrak rosela 

dalam larutan alkohol dan mereaksikannya dengan senyawa radikal bebas. Hasil 

pengujian membuktikan bahwa rosela mengandung berbagai komponen fenolik 

yang dapat mengurangi radikal bebas yang digunakan dalam pengujian. Komponen 

tersebut adalah Delphinidin 3-Sambusioda dan Cyanidin 3-Sambusioda yang 

berperan memberikan warna merah pada hasil ekstraksi serta komponen fenolik 

lainnya.  

2.4. Asam Sitrat sebagai Agen Cross-Linking 

Crosslink adalah ikatan-ikatan yang menghubungkan suatu rantai polimer 

dengan rantai polimer lain. Ketika rantai polimer bergabung karena adanya 

crosslinks, maka rantai polimer tersebut akan kehilangan sebagian kemampuannya 

untuk bergerak seperti rantai polimer individunya (Lisensi Dokumen Bebas GNU, 

2008). Secara umum, ikatan silang dibedakan menjadi 2 yaitu ikatan silang kimia 

(Chemical crosslinking) dan ikatan silang fisika (Physical crosslinking). Ikatan 

silang kimia dapat terjadi melalui ikatan kovalen maupun ion. Ikatan silang pada 

suatu polimer dapat mempengaruhi derajat swelling. Dengan adanya pelarut, maka 

suatu polimer ikatan silang akan menggembung yaitu pada saat molekul-molekul 

pelarut menembus jaringannya. Tingkat penggembungan (swelling) ini bergantung 

pada tingkat pengikat silangan & afinitas antara pelarut dan polimer. Ikatan silang 
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fisika merupakan ikatan silang yang labil secara termal yakni ikatan yang diputus 

oleh pemanasan & mengikat kembali setelah pendinginan (Stevens, 2001).  

Asam sitrat dapat ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus Citrus 

(jeruk-jerukan).  Senyawa ini termasuk bahan pengawet yang baik dan alami, selain 

digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan. 

Dalam biokimia, asam sitrat dikenal sebagai senyawa antara dalam siklus asam 

sitrat, yang penting dalam metabolisme makhluk hidup, sehingga ditemukan pada 

hampir semua makhluk hidup. Zat ini juga dapat digunakan sebagai zat pembersih 

yang ramah lingkungan dan sebagai antioksidan. Rumus kimia asam sitrat adalah 

C6H8O7. Struktur asam sitrat ditunjukkan pada Gambar 5.   

 

Gambar 5. Struktur Kimia Asam Sitrat 

Keasaman asam sitrat didapatkan dari tiga gugus karboksil –COOH yang 

dapat melepas proton dalam larutan, dimana proton yang dilepas yaitu ion H+. Asam 

sitrat sangat baik digunakan untuk mengendalikan pH larutan penyangga. Ion sitrat 

dapat bereaksi dengan banyak ion logam membentuk garam sitrat (Lisensi 

Dokumen Bebas GNU,2008). Asam sitrat berbentuk serbuk kristal berwarna putih 

pada temperatur kamar. Serbuk kristal tersebut dapat berupa bentuk anhydrous 

(bebas air), atau bentuk monohidrat yang mengandung satu molekul air untuk setiap 

molekul asam sitrat. Bentuk anhydrous asam sitrat mengkristal dalam air panas, 
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sedangkan bentuk monohidrat didapat dari kristalisasi asam sitrat dalam air dingin. 

Bentuk monohidrat dapat diubah menjadi bentuk anhydrous dengan pemanasan 

diatas 74°C. Secara kimia, asam sitrat bersifat asam karboksilat lainnya. Jika 

dipanaskan diatas 175°C, asam sitrat terurai dengan melepaskan karbondioksida 

dan air (Lisensi Dokumen Bebas GNU, 2008). 

Asam sitrat merupakan produk hasil metabolisme (siklus krebs) yang tidak 

beracun (Yang et al., 2004), sehingga aman digunakan untuk tambahan pembuatan 

bahan pengemas bahan pangan. Reaksi antara gugus karboksil pada asam sitrat dan 

gugus hidroksil pada pati mampu membentuk ikatan kuat sehingga dapat 

mengurangi gugus hidroksil bebas pada pati yang akan membuat pati bersifat lebih 

hidrofobik atau tidak suka air (Thiebaud et al., 1997). Struktur multikarboksil yang 

dimiliki asam sitrat memungkinkan asam sitrat memiliki fungsi yang berbeda 

seperti menjadi agen cross-linking, agen hidrolitik serta menjadi plasticizers (jika 

jumlahnya berlebihan) (Shi et al., 2007; Garcia et al., 2011). Reaksi antara asam 

sitat sebagai cross-linking pada pati dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Reaksi Cross-linking Asam Sitrat pada Pati (Chowdary, et al., 2011). 
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Menurut Ghanbarzadeh et al (2011), pada batasan tertentu penambahan 

asam sitrat dapat menyebabkan penurunan permeabilitas uap air karena gugus 

hidroksil yang bersifat hidrofilik digantikan dengan gugus ester yang bersifat 

hidrofobik. Jika konsentrasi asam sitrat yang digunakan sudah melebihi batasan 

dapat menyebabkan terbentuknya jarak antar ikatan karena adanya sisa molekul 

asam sitrat pada larutan edible film dapat mengurangi interaksi antarmolekul pati 

dan  dapat berperan sebagai plasticizer. 

2.5. Plasticizer Gliserol 

Plasticizer berfungsi untuk meningkatkan plastisitas material. Semakin 

banyak konsentrasi plasticizer maka sifat material semakin fleksibel. Namun 

apabila konsentrasi plasticizer terlalu banyak maka material akan menjadi lengket. 

Semakin sedikit plasticizer semakin kuat sifat material namun berkurang 

fleksibilitasnya. Oleh karena itu, plasticizer perlu ditambahkan pada konsentrasi 

yang sesuai. Plasticizer yang ditambahkan dapat berupa gliserol maupun sorbitol. 

Gliserol diperoleh dari fermentasi gula, sayuran, minyak hewan dan lemak. Gliserol 

berbentuk cairan pada suhu ruangan. Gliserol merupakan plasticizer yang efektif 

dengan harga yang terjangkau. Selain itu, gliserol dapat membuat material fleksibel 

pada suhu yang sangat rendah (Stevens, 2002). 

Gliserol adalah produk samping produksi biodiesel dari reaksi 

transesterifikasi dan merupakan senyawa alkohol dengan gugus hidroksil berjumlah 

tiga buah. Gliserol (1,2,3 propanetriol) merupakan cairan yang tidak berwarna, 

tidak berbau dan merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis (Pangliaro dan 

Rossi, 2008). Gliserol dapat dimurnikan dengan proses destilasi agar dapat 

digunakan pada industri makanan, farmasi, atau juga dapat digunakan untuk 
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pengolahan air. Sebagai produk samping biodiesel, gliserol belum banyak diolah 

sehingga nilai jualnya masih rendah (Prasetyo, 2012).  

Gliserol adalah suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas tiga atom karbon. 

Jadi tiap karbon mempunyai gugus –OH. Gliserol dapat diperoleh dengan jalan 

penguapan hati-hati, kemudian dimurnikan dengan distilasi pada tekanan rendah. 

Gliserol yang diperoleh dari hasil penyabunan lemak atau minyak adalah suatu zat 

cair yang tidak berwarna dan mempunyai rasa yang agak manis. Gliserol bersifat 

larut baik dalam air dan tidak larut dalam eter. Gliserol biasa digunakan dalam 

industri farmasi dan kosmetika sebagai bahan dalam preparat yang dihasilkan. Di 

samping itu gliserol berguna bagi kita untuk sintesis lemak di dalam tubuh. Gliserol 

yang diperoleh dari hasil penyabunan lemak atau minyak adalah suatu zat cair yang 

tidak berwarna dan mempunyai rasa yang agak manis, larut dalam air dan tidak 

larut dalam eter (Poedjiadi, 2006). 

2.6. Edible Film 

Edible film merupakan lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat 

dimakan sebagai bahan pengemas atau pelapis produk makanan. Edible film 

berfungsi sebagai penghalang (barrier) terhadap massa (kelembaban, oksigen, 

cahaya, gas volatil, lipida, zat terlarut), pembawa aditif, vitamin, mineral, 

antioksidan, antimikroba, pengawet, bahan untuk memperbaiki rasa dan warna 

produk yang dikemas, serta memudahkan penanganan makanan dan berfungsi 

melindungi makanan dari kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologi (Dangaran, et 

al., 2004). Edible film juga dapat digunakan sebagai pembawa komponen makanan, 

diantaranya vitamin, mineral, antioksidan, antimikroba, pengawet, bahan untuk 

memperbaiki rasa dan warna produk yang dikemas. Selain itu, bahan-bahan yang 
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digunakan untuk membuat edible film lebih murah, mudah dirombak secara 

biologis (biodegradable), dan teknologi pembuatannya sederhana (Yulianti dan 

Ginting, 2012). 

Komponen utama penyusun edible film tediri dari tiga kategori, yaitu: 

hidrokoloid, lipid, dan komposit (Donhowe,1994). Beberapa jenis hidrokoloid yang 

dapat digunakan sebagai edible film adalah protein (gelatin, kasein, protein kedelai, 

protein jagung, dan gluten gandum) dan karbohidrat (pati, gum arab, pektin, 

alginate, dan modifikasi karbohidrat lainnya), sedangkan lipid yang digunakan 

yaitu lilin/wax, gliserol, dan asam lemak (Irianto et al, 2006). Formulasi untuk 

edible film atau coating harus memiliki setidaknya satu komponen yang dapat 

membentuk matriks kohesif dan berkesinambungan. Keuntungan dari penggunaan 

polisakarida yaitu dapat membentuk film yang baik dalam menghambat minyak dan 

lipid tetapi kurang dalam menghambat kelembaban. Film berbasis protein memiliki 

sifat mekanik dan penghalang yang lebih baik daripada film yang berbahan 

polisakarida. Hal ini disebabkan karena protein merupakan polimer monoton, 

protein memiliki struktur khusus dengan potensi sifat fungsional yang lebih besar. 

Senyawa lipid seperti lemak nabati dan hewani memiliki sifat penghalang 

kelembaban yang sangat baik. Namun kurang dalam menghambat stabilitas 

(oksidasi), tekstur dan kualitas organoleptik (opacity, rasa lilin) (Jirukkakul, 2016). 

Edible film merupakan pengemas yang mampu bertindak sebagai 

penghambat perpindahan uap air dan pertukaran gas (CO2 dan O2), 

mempertahankan integrasi struktur bahan, menahan komponen flavor yang mudah 

menguap, dan dapat pula digunakan sebagai pembawa bahan tambahan pangan 

seperti agen antimikrobia, antioksidan, dan sebagainya (Baldwin, 1994). Jumlah 
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karbondioksida dan oksigen yang kontak langsung dengan produk termasuk salah 

satu yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kualitas produk yang akan 

berakibat pada umur simpan produk (Hui, 2006). Edible film telah banyak 

digunakan untuk meningkatkan umur simpan buah-buahan dan sayur-sayuran. 

Kelebihan lain dari pengemas edible film adalah kemampuannya untuk mudah 

didegradasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan seperti sampah 

plastik yang dapat mencemari lingkungan (Lestari dan Yohana, 2008). 

Secara umum parameter yang sering digunakan dalam mengukur sifat 

mekanik edible film adalah ketebalan, kuat tarik (tensile strength), kemuluran 

(elongation) dan ketebalan. Faktor yang dapat mempengaruhi ketebalan edible film 

adalah konsentrasi total padatan terlarut dalam larutan pembentuk film dan ukuran 

cetakan. Semakin tinggi konsentrasi padatan terlarut, maka ketebalan film akan 

meningkat (Krisna, 2011). 

Tabel 2. Nilai Edible Film berdasarkan Japan Industrial Standard 

Parameter Nilai 

Ketebalan Maks. 0,25 mm 

Kuat tarik Min. 0,39 MPa 

Elongasi <10%, sangat buruk 

>50%, sangat baik 

WVTR Min. 7 g/m2/hari 

Sumber: Japan Industrial Standard (JIS) (1975). 

Kekuatan tarik (tensile strength) adalah ukuran besarnya gaya yang 

diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area film. Kuat tarik 

edible film ini dihitung berdasarkan kekuatan tarikan maksimum yang dapat dicapai 

sampai film tetap bertahan sebelum putus. Sifat kekuatan tarik bergantung pada 

konsentrasi dan jenis bahan penyusun edible film (Krisna, 2011). 
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Kemuluran merupakan perubahan panjang maksimum hingga sampel film 

terputus. Umumnya keberadaan plasticizer dalam proporsi lebih besar akan 

membuat nilai persen kemuluran suatu film semakin meningkat. Elastis merupakan 

kebalikan dari persen kemuluran karena elastisitas 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 (Banerjee dkk, 1995). 

Laju transmisi uap air (Water Vapor Transmission Rate/WVTR) adalah 

jumlah uap air yang melalui suatu permukaan per satuan luas atau slope jumlah uap 

air dibagi luas area. Edible film yang berbahan dasar polisakarida umumnya sifat 

barrier terhadap uap airnya rendah. Ketebalan film hidrofilik memiliki hubunga 

positif  dengan permeabilitas uap air (Liu and Han, 2005). Nilai laju transmisi uap 

air suatu bahan dipengaruhi oleh struktur bahan pembentuk dan konsentrasi 

plasticizer. Penambahan plasticizer seperti sorbitol dan gliserol akan meningkatkan 

permeabilitas film terhadap uap air karena bahan tesebut bersifat hidrofilik (Gontard 

dkk., 1993). 

Prinsip pembentukan gel hidrokoloid terjadi karena adanya pembentukan 

jaringan tiga dimensi oleh molekul primer yang terentang pada seluruh volume gel 

yang terbentuk dengan memerangkap sejumlah air didalamnya. Kekuatan edible 

film terkait dengan struktur kimia polimer, bergantung pada bahan aditif dan 

kondisi lingkungannya selama berlangsungnya pembentukan edible film 

(Bourtoon,2008). Proses pelapisan untuk membentuk lapisan film dilakukan dengan 

perataan pada permukaan plat kaca atau teflon yang datar dan kemudian 

dikeringkan (Stanescu et al., 2011). 
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2.7. Pengering Kabinet 

 Pengering kabinet adalah alat pengering yang menggunakan udara panas 

dalam ruang tertutup (chamber). Pengering kabinet dibagi menjadi dua tipe yaitu 

tray dryer dan vacuum dryer. Vacuum dryer menggunakan pompa saat 

pengehembusan udara, sedangkan tray dryer tidak (Singh, 2001). Kelemahan dari 

pengering kabinet adalah kurangnya pengontrolan udara panas yang bergerak 

sehingga bila udara terlalu kencang maka akan menyebabkan aliran turbulen pada 

chamber yang dapat menghambat pengeringan produk pada bahan pangan. 

Kelebihan dari pengering kabinet adalah harganya murah, karena membutuhkan 

daya yang tidak terlalu tinggi (Napitupulu dan Tua, 2012). 

Menurut Rosida dkk (2018), tahapan pembuatan edible film/coating dimulai 

dari pelarutan bahan dasar, pecetakan larutan, dan pengeringan. Pengeringan film 

dilkukan pada pengering udara panas selama 10 – 12 jam. Menurut Kawija dkk 

(2017), pengeringan larutan edible film berbasis pati singkong dilakukan pada 

cabinet dryer dengan suhu 70oC selama 12 jam. Menurut Warkoyo dkk (2014), 

pengeringan larutan edible film berbasis pati kimpul dilakukan pada suhu 50oC 

selama 18 – 24 jam, sedangkan Shabrina dkk (2017) menyatakan bahwa 

pengeringan edible film berbasis pati umbi garut dilakukan dengan cabinet dryer 

dengan suhu 35oC selama 24 jam. Diaz et al. (2017), menyatakan bahwa 

pengeringan larutan edible film yang sudah dicetak pada loyang/teflon dipastikan 

tidak terjadi crack setelah pengeringan karena dapat mempengaruhi karakteristik 

edible film yang dihasilkan. 
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2.8.Kue Wajik 

Wajik adalah penganan semibasah (Intermediet Moisture Food) yang 

terbuat dari beras ketan, gula, dan santan kelapa dengan atau tanpa bahan tambahan 

lainnya (BSN, 1996). Gula yang biasa digunakan yaitu gula jawa sehingga warna 

wajik pada umumnya adalah coklat, bisa juga menggunakan gula pasir namun 

apabila menggunakan gula pasir maka perlu adanya penambahan warna. Setelah 

masak, adonan dicetak pada baki atau tampah dan dibiarkan hingga dingin 

kemudian dipotong, karena apabila masih panas adonan belum mengeras sehingga 

sulit untuk dibentuk (Rochani, 2012). Makanan tradisional ini banyak diminati oleh 

masyarakat dan banyak diproduksi secara tradisional di berbagai daerah. Cara 

pengolahannya yaitu bahan dimasukkan dalam panci besar kemudian dipanaskan 

dengan api kecil sambil diaduk penggunakan sendok kayu besar. Lalu adonan 

dituangkan dalam cetakan dan ditunggu hingga dingin. Pembentukan flavor pada 

saat pemasakan dimulai saat pemasakan santan yang menghasilkan wangi khas. 

Proses pemanasan pada saat pembuatan kue wajik menyebabkan adanya proses 

karamelisasi dan reaksi maillard yang dapat menimbulkan warna coklat dan juga 

dapat mempengaruhi aroma dan cita rasa yang khas. Adanya gula yang dipanaskan 

karena suhu yang tinggi secara terus menerus hingga melampaui suhu titik leburnya 

akan menyebabkan terjadinya reaksi karamelisasi, sedangkan reaksi maillard terjadi 

karena adanya reaksi gula dan protein pada suhu tinggi (Noer, 2005). 

Wajik memiliki kadar air antara 10-40% dengan aktivitas air (aw) 0,65-0,90, 

sehingga memilik tingkat keawetan tertentu. Mikroba yang tumbuh pada produk 

makanan semi basah setelah disimpan beberapa hari adalah Aspergillus sp., 

Rhizopus sp., dan sebagian Penicillium. Mikroba jenis ini tumbuh karena 
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karakteristik kue wajik sesuai dengan lingkungan hidup kapang dan khamir. 

Adanya pertumbuhan mikroba ini maka produk pangan semi basah sudah 

mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu 

tingkat higienitas proses produksi, kemampuan pengemas, bahan baku dan bahan 

pengawet yang digunakan (Noer, 2005). 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan wajik adalah 

sebagai berikut: 

1. Beras Ketan 

Beras ketan (Oryza sativa) memiliki ciri yaitu tidak transparan, berbau khas, 

seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin sehingga sangat 

lengket. Produktivitas beras ketan di Indonesia sekitar 42.000 ton pertahun 

(Larasati, 2016). Beras ketan putih di Indonesia cukup melimpah dan 

produktivitasnya tiap tahun meningkat.  Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa produktivitas beras ketan putih pada tahun 

2008 hingga 2012 meningkat dari 60.325.925 ton menjadi 69.056.126 ton. 

Permintaan beras ketan banyak terdapat pada sector makanan ringan seperti kue, 

opak, dan makanan ringan lainnya (Dinas Parwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Barat, 2012). 

Beras ketan terdiri dari dua jenis yaitu beras ketan putih dan beras ketan 

hitam. Perbedaan komponen diantara keduanya dapat dilihat pada Tabel 3. Secara 

umum beras dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya, beras “biasa” yang berasal 

dari padi, berwarna putih dan sedikit transparan karena hanya memiliki sedikit 

aleuron, dan kandungan amilosa sekitar 20%. Jenis beras yang kedua yaitu beras 
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merah, beras jenis ini memiliki aleuron yang memiliki gen untuk memproduksi 

antosianin yaitu pigmen merah hingga ungu. 

Tabel 3. Komposisi Kimia Ketan Hitam dan Ketan Putih dalam 100 g Bahan 

Komponen Ketan Putih Ketan Hitam 

Protein (g) 7,0 6,7 

Lemak (g) 0,7 0,7 

Karbohidrat (g) 78,0 79,4 

Kalsium (mg) 10,0 12,0 

Fosfor (mg) 148,0 148,0 

Besi (mg) 0,8 0,8 

Vitamin B1 (mg) 0,16 0,16 

Air (g) 13,0 12,0 

Sumber: Depkes (1992) 

Beras hitam merupakan jenis yang langka, disebabkan aleuron dan 

endosperm  yang dimiliki dapat memproduksi antosianin dalam jumlah yang tinggi 

sehingga warna yang dihasilkan ungu pekat mendekati hitam. Ketan (beras ketan), 

berwarna putih tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan 

amilopektin. Kadar amilosanya berkisar 1-2%, beras yang memiliki kadar amilosa 

lebih dari 2% disebut beras biasa atau beras bukan ketan (Glaszmann, 2004). 

2. Santan 

Santan kelapa adalah cairan putih yang dihasilkan dari daging kelapa yang 

diparut kemudian diperas setelah ditambahkan air. Santan kelapa dikategorikan 

sebagai emulsi lemak dalam air (Mahmud, dkk., 2005). Santan merupakan bahan 

pangan yang mudah rusak karena santan memiliki kandungan air, lemak, dan 

protein yang cukup tinggi (Palungkun, 2005 dan Srihari, dkk., 2010). Protein dalam 

santan bertindak sebagai emulsifier yang dapat mengikat air dan lemak yang pada 

dasarnya tidak dapat menyatu. Karena adanya proses pemanasan santan dalam 

pembuatan wajik, dapat merusak ikatan protein sehingga memisahkan air dengan 

lemak. Penggunaan santan yang berlebihan pada proses pembuatan wajik dapat 
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menghasilkan minyak yang berlebih pada wajik, sehingga akan mudah mengalami 

tengik (Susanto, 2012). 

Asam lemak bebas terbentuk pada proses oksidasi dan hidrolisis enzim 

selama penyimpanan bahan pangan. Kadar FFA yang lebih dari 0,2% dari masa 

lemak akan mengakibatkan flavor yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan 

toksik. Adanya asam lemak bebas terjadi karena adanya gangguan pada 

monogliserida, digliserida, atau trigliserida sampai ke komponen-komponennya 

(asam lemak dan gliserol) (Ketaren, 1986). Reaksi oksidasi merupakan salah satu 

penyebab kerusakan lemak yang utama, yaitu timbulnya aroma dan rasa tengik. Hal 

ini disebabkan oleh autooksidasi dimulai dengan pembentukan radikal bebas yang 

disebabkan oleh faktor yang dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, dan 

enzim (Winarno, 2007). Mekanisme reaksi oksidasi FFA dapat dilihat pada Gambar 

4. 

 

Gambar 7. Reaksi Oksidasi FFA (Winarno, 2002) 
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Asam lemak tak jenuh yang terdapat dalam bahan pangan, apabila terkena 

energi panas atau cahaya akan melepaskan satu atom hidrogen dan membentuk 

radikal bebas. Posisi atom hydrogen yang terlepas tersebut akan berikatan dengan 

oksigen yang ada di udara selama proses penyimpanan sehingga akan membentuk 

senyawa peroksida aktif. Apabila senyawa peroksida aktif tersebut bereaksi dengan 

asam lemak tak jenuh maka akan membentuk senyawa hidroperoksida dan radikal 

bebas yang berbahaya bagi tubuh. 

3. Gula Jawa (Gula merah) 

Gula merah terbuat dari sari bunga pohon kelapa yang berwarna 

kekuningan. Gula ini dapat dicetak dengan berbagai macam bentuk, namun 

umumnya bentuk cetakan dari gula jawa ini menyerupai setengah batok kelapa. 

Penggunaan gula merah pada produk pangan dapat membuat warna produk menjadi 

kecoklatan. Begitu pula pada kue wajik, penggunaan gula merah pada proses 

pembuatan wajik dapat menghasilkan warna kecoklatan khas wajik. Pada proses 

pemasakan gula jawa dalam pembuatan wajik, akan terjadi reaksi karamelisasi dan 

reaksi maillard. Kedua reaksi pencoklatan tersebut termasuk dalam reaksi 

pencoklatan non-enzimatis yang disebabkan adanya suhu yang tinggi. Reaksi 

karamelisasi terjadi karena gula yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi 

hingga melebihi suhu titik leburnya, sedangkan reaksi maillard terjadi karena 

adanya gula yang ditambahkan, kandungan protein pada ketan, dan juga suhu yang 

tinggi. Reaksi maillard ini terjadi karena adanya interaksi antara gula pereduksi 

dengan gugus amina primer pada suhu tinggi. Kedua reaksi pencoklatan tersebut 

dapat menimbulkan warna, flavor, dan cita rasa yang khas (Hadibroto, 2008). 
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4. Garam 

Garam di Indonesia ada 2 jenis, yaitu garam balok dan garam halus. 

Perbedaanya adalah bentuk kristal dan kehalusan garam tersebut. Semakin halus 

dan seragam butiran-butiran garamnya, maka semakin tidak berasa asin di lidah. 

Garam berfungsi sebagai penambah cita rasa pada produk pangan. Selain itu, garam 

juga dapat digunakan sebagai pengawet karena sifatnya yang dapat mengikat air 

dan bakteriostatik. Penggunaan garam yang berlebih dalam bahan pangan dapat 

menurunkan kadar air dari bahan tersebut sehingga akan menjadi semakin awet 

karena air adalah media pertumbuhan mikroorganisme yang baik. Penggunaan 

garam pada kue wajik adalah sebagai penguat cita rasa karena garam yang 

ditambahkan bukan termasuk dalam konsentrasi tinggi sehingga belum bisa 

menjadi pengawet (Winarno, 2007). 

 


