
 

2 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Plastik pada umumnya sering digunakan oleh masyarakat sebagai 

pembungkus makanan karena praktis dan banyak dipasaran. Plastik apabila telah 

digunakan maka tidak dapat didaur ulang dan sulit untuk diuraikan karena 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 

sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/ tahun dimana sebanyak 5% 

merupakan sampah plastik pembungkus makanan. Hal ini perlu perhatian khusus 

untuk mengurangi banyaknya sampah plastik yang ada di Indonesia. Salah 

satunya adalah menciptakan pembungkus makanan yang dapat dimakan sehingga 

tidak menimbulkan limbah yaitu berbentuk edible film. 

Edible film merupakan lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat 

dimakan dan digunakan untuk melapisi makanan (coating). Edible Film 

mempunyai fungsi sebagai penghalang terhadap transfer massa (kelembaban, 

oksigen, lipid, cahaya dan zat terlarut) dan untuk mempertahankan mutu suatu 

produk. Komponen utama penyusun edible film adalah hidrokoloid, lemak, atau 

komposit dari keduanya (Rodriguez et al. 2006). Polisakarida seperti pati dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan edible film. Pemanfaatan pati sebagai 

bahan pembuatan edible film telah banyak diteliti dan dikembangkan oleh para 

peneliti, karena kemudahan dalam pembuatannya. Salah satu tanaman yang dapat 

digunakan sebagai bahan utama pembuatan edible film adalah umbi suweg. 
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Umbi suweg merupakan salah satu jenis umbi yang terdapat di Indonesia 

dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dan cukup sulit untuk ditemukan 

dipasaran karena musiman. Meskipun jumlahnya yang sedikit, tanaman ini 

sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan manfaat yang besar sebagai 

bahan pangan. Selain itu, umbi suweg dapat  berpotensi sebagai pangan alternatif 

karena mengandung kadar pati yang cukup tinggi yaitu sekitar 80-85% dengan 

kadar amilosa sebesar 24,5% dan kadar amilopektin sebesar 75,5%. Syarat bahan 

dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan edible film adalah mempunyai 

kandungan pati yang cukup tinggi, oleh karena itu umbi suweg dapat digunakan 

sebagai bahan edible film.  

Menurut Penelitian Saputra dkk. (2015) edible film dari pati umbi suweg 

dengan penambahan gliserol pada konsentrasi yang berbeda menghasilkan kuat 

tarik dan elongasi yang semakin meningkat, dan akan mengalami penurunan 

ketika gliserol yang ditambahkan semakin banyak dikarenakan penambahan 

gliserol yang semakin banyak menyebabkan edible film menjadi lebih lentur dan 

mudah sobek. Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlu adanya modifikasi 

dengan penambahan bahan lain untuk meningkatkan karakteristik fisik dan 

mekanik edible film dari pati umbi suweg.  

Penggunaan bahan tunggal pada edible film seperti pati masih menyisakan 

beberapa kekurangan diantaranya adalah sifat rapuh dan kaku. Edible film yang 

terbuat dari polisakarida juga mempunyai sifat penghambatan yang baik terhadap 

gas daripada uap air. Permeabilitas film ini dipengaruhi oleh sifat kimia bahan, 

struktur polimer, kondisi uji, dan sifat bahan yang akan berdifusi. Hal ini 
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diperlukan penambahan suatu bahan untuk memperbaiki sifat dari polisakarida 

salah satunya dengan penambahan lilin lebah. Adanya penambahan lilin lebah 

diharapkan mampu memperbaiki sifat mekanik film yang dihasilkan dengan 

meningkatkan ketebalan film karena terbentuknya kristal lilin lebah pada matriks 

film.  

Menurut penelitian Dhimas dkk. (2018) penambahan lilin lebah pada 

edible film dengan konsentrasi yang 1% - 3% dapat meningkatkan nilai ketebalan 

karena terbentuknya matriks film dan menghambat laju transmisi uap air lebih 

baik karena sifat lilin yang hidrofobik. Penambahan lilin lebah pada konsentrasi 

4% - 5% dapat menurunkan karakteristik edible film karena lilin lebah melampui 

titik jenuhnya sehingga tidak homogen dalam campuran bahan edible film 

sehingga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

konsentrasi yang tepat untuk mempertahankan karakteristik edible film tersebut.  

Edible film dari komposit yang terdiri dari hidrokoloid dan lipid 

memungkinkan terjadinya perbedaan kepolaran sehingga diperlukan penambahan 

emulsifier, yaitu STTP (Sodium Tripolyphospate). Penambahan STTP ini 

diharapkan dapat menyatukan kepolaran larutan edible film yang berbeda. Pada 

dasarnya penggunaan edible film tergantung dari karakteristik produk yang akan 

dikemas. Kajian karakteristik edible film pati suweg ini dapat menentukan sifat 

fisik dan mekanik edible film yang dijadikan acuan dalam penyesuaiannya 

dengan produk yang akan dikemas. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui adanya interaksi antara variasi penambahan umbi suweg dan  

lilin lebah terhadap karakteristik edible film. 

2. Mengetahui konsentrasi pati umbi suweg dan lilin lebah yang tepat dalam 

pembuatan edible film sesuai standar yang telah ditetapkan. 

3. Mengetahui karakteristik stuktur permukaan edible film dengan variasi 

penambahan pati umbi suweg dan lilin lebah konsentrasi terendah dan 

tertinggi. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesa yang akan diuji kebenarannya pada penelitian ini adalah : 

1. Adanya interaksi antara penambahan variasi pati umbi suweg dan lilin 

lebah terhadap karakteristik edible film. 

2. Didapatkan formulasi terbaik dari perbandingan konsetrasi lilin lebah dan 

pati umbi suweg dalam pembuatan edible film. 

3. Struktur permukaan edible film konsentrasi tertinggi menghasilkan 

struktur yang rata, halus dan berpori-pori besar sedangkan konsentrasi 

terendah menghasilkan struktur yang kasar dan berpori-pori kecil.  

 


