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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Suweg (Amorphophallus paeoniifolius) 

Suweg (Amorphophallus paeoniifolius) merupakan anggota famili 

Araceae yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Suweg berasal dari 

daerah Asia tropik dan Afrika kemudian menyebar sampai ke Indonesia tepatnya 

didaerah Jawa, Filipina, dan kepulauan Pasifik. Tanaman ini merupakan tanaman 

liar yang tumbuh baik di tempat lembap dan terlindungi dari sinar matahari. 

Suweg dapat tumbuh subur pada dataran rendah hingga 800 mdpl dan pada 

kondisi dibawah naungan. Suweg berkembang biak dengan cara memisahkan 

anakan atau memotong tunas anakan yang tersebar di permukaan umbi. Umbi  

suweg  dapat  siap dipanen ketika memasuki umur 18 bulan. Adapun bentuk dari 

umbi suweg dapat dilihat pada Gambar 1 

 

Gambar 1. Umbi Suweg (Soetomo,2008) 

Menurut Tjitrosoepomo (1988), pada taksonomi tumbuhan suweg 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 
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Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Magnoliophyta 

Kelas : Liliopsida 

Ordo : Arales 

Famili : Araceae 

Genus : Amorphophallus 

Species : Amorphophallus paeoniifolius 

Menurut Kriswidarti (2002), tanaman suweg terdiri dari dua jenis yaitu 

Amorphophallus paeoniifolius varietas sylvestris dan Amorphophallus 

paeoniifolius varietas hortensis. Varietas sylvestris merupakan tanaman liar yang 

belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena menimbulkan rasa gatal 

ketika dikonsumsi, sedangkan varietas hortensis tidak banyak menimbulkan rasa 

gatal sehingga banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara direbus. Rasa 

gatal pada umbi suweg ini disebabkan karena adanya kristal oksalat. Menurut 

Rosman et al, (1994) dari 100g  umbi suweg mengandung kurang lebih 382 mg 

kristal oksalat. Untuk menghilangkan rasa gatal ini perlu dilakukan proses 

perendaman dengan menggunakan air bersih selama 12 jam agar asam oksalat 

dapat larut dalam air dan bebas keluar.  

Suweg memiliki batang semu, mempunyai satu daun tunggal yang 

terpecah-pecah menjadi tiga dengan tangkai daun yang tegak keluar dari umbinya. 

Tangkai daun berwarna hijau belang putih, panjangnya 50-150 cm. Bunga  

muncul setelah daun hilang dari permukaan tanah, terdiri dari tangkai bunga, 

seludang dan tongkol. Tinggi tangkai bunga berkisar 50-120 cm, berwarna  hijau  

dengan  noda-noda  putih, sedangkan tongkolnya mengeluarkan bau yang kurang 
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sedap. Umbi ini memiliki kulit yang bewarna coklat tua dengan daging yang 

bewarna jingga hingga kemerahan. Diameter umbi yang telah tumbuh dapat 

mencapai 40 cm dengan tinggi mencapai 30 cm dengan bentuk bundar dan 

bobotnya dapat mencapai 5 kg. Umbi  suweg  dapat  dikonsumsi  setelah dikupas, 

diiris, dicuci, dan dikukus untuk menghilangkan rasa gatal (Kasno, 2007).  

2.1.1 Kandungan Kimia dan Kandungan Gizi Umbi Suweg 

Menurut Utomo dan Antarlina (2007) suweg merupakan jenis umbi-

umbian yang mempunyai kadar pati sebesar 18,44% dengan kadar pati dalam pati 

sebesar 88,5%. Pati suweg adalah tepung pati yang diperoleh dari proses ekstraksi 

umbi suweg. Keunggulan pati suweg antara lain mempunyai kadar amilopektin 

yang tinggi yaitu 75,5% dan kadar amilosa rendah 24,5%. Menurut Soetomo 

(2008), suweg merupakan sumber pangan yang sangat potensial. Komposisi 

utamanya adalah karbohidrat sekitar 80-85%. Kandungan serat, vitamin A dan B 

juga lumayan tinggi. Suweg juga baik dikonsumsi bagi penderita diabetes karena 

indeks glisemik rendah yaitu 42. Bahan pangan dengan indek glisemik rendah 

dapat menekan peningkatan kadar gula darah penderita diabetes. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Suweg 

Kandungan Jumlah (%) 

Air 82 

Kalori (kal) 60-69 

Protein(g)    1 

Lemak (g)   0,1 

Karbohidrat (g) 15,7 

Kalsium (mg) 62 

Fosfor (mg) 41 

Besi (mg)   4,2 

Thiamin   0,07 

Sumber : (Soetomo,2008) 
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2.2.2 Karakteristik Edible Film Umbi Suweg 

 Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh 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. Hal ini 

disebabkan karena penambahan gliserol yang semakin banyak menyebabkan 

edible menjadi lebih lentur dan mudah sobek. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Febianti dkk (2015) karakteristik 

edible film dari pati umbi suweg dengan penambahan pewarna dan perasa secang 

ini menghasilkan modulus elastisitas dan kuat tarik yang semakin meningkat 

ketika pati umbi suweg yang ditambahkan sebanyak 7 gram, sedangkan untuk 

elongasi yang dihasilkan akan semakin menurun seiring dengan peningkatan pati 

yang dihasilkan dan hasilnya baik ketika pati yang ditambahkan sebanyak 6 gram.  

2.2 Pati 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glukosidik. Setiap 

pati mempunyai sifat yang berbeda karena tergantung pada panjang rantai C-nya 

serta ikatan molekul yang lurus atau bercabang. Pati mempunyai dua ujung yang 

berbeda yaitu ujung non reduksi dengan gugus OH bebas yang terikat pada atom 

nomer 4 dan ujung pereduksi dengan gugus OH anomerik. Gugus hidroksil dari 

polimer berantai lurus dari struktur yang bercabang terletak sejajar akan 

berasosiasi melalui ikatan hidrogen yang mendorong pembentukan kristal pati 

(Richana dan Sunarti, 2004) 
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Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan menggunakan air 

panas. Fraksi yang terlarut disebut amilosa sedangkan fraksi yang tidak terlarut 

disebut fraksi amilopektin. Amilosa adalah komponen minor dari pati dan 

mempunyai struktur yang lurus dengan ikatan alfa-(1,4)D-glukosa, sedangkan 

amilopektin mempunyai struktur yang bercabang dengan ikatan alfa-(1,4)D-

glukosa dan mempunyai titik percabangan pada ikatan alfa (1.6). Amilosa 

memiliki berat molekul sebesar beberapa ribu hingga 500.000, begitu pula dengan 

amilopektin. Derajat polimerisasi amilopektin jauh lebih tinggi daripada amilosa. 

Rasio antara amilosa dan amilopektin pada pati sangat bervariasi dan sangat 

berpengaruh pada kelarutan, kekentalan, pembentukan gel, dan suhu gelatinisasi 

dari pati (Febianti, dkk. 2015) 

Rantai-rantai amilosa dan amilopektin tersusun dalam bentuk semi kristal 

yang menyebabkan tidak larut dalam air dan memperlambat proses pencernaannya 

oleh kristal-kristal. Bila dipanaskan dengan air maka struktur kristal rusak 

sehingga rantai polisakarida dalam keadaan posisi yang acak. Hal ini yang 

menyebabkan mengembang atau memadat (gelatinisasi). Rantai molekul 

amilopektin yang bercabang menyebabkan terbentuknya gel yang cukup stabil. 

Pati dengan kandungan amilosa yang tinggi memilki kemampuan menyerap air 

dan mengembang lebih besar karena kemampuan amilosa membentuk ikatan 

hidrogen yang lebih besar daripada amilopektin. Kandungan amilosa pada pati 

yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan sifat pati yang menjadi kurang rekat 

dan kering, sedangkan pati yang mengandung amilopektin yang lebih tinggi 

mempunyai sifat yang rekat dan patah (Setiani, dkk. 2013) 
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2.3 Edible Film 

2.3.1Definisi dan Fungsi Edible Film 

Edible  film  adalah  lapisan  tipis  yang  terbuat  dari  bahan  yang  dapat 

dimakan, dibentuk untuk melapisi produk (coating) atau diletakkan diantara 

komponen produk yang berfungsi sebagai penghalang terhadap perpindahan 

massa (misalnya uap  air,  gas,  zat  terlarut,  cahaya)  (Ahmed et al., 2008). 

Edible  packaging  pada  bahan  pangan  pada  dasarnya  dibagi  menjadi  tiga 

jenis  bentuk, yaitu: edible film, edible coating, dan enkapsulasi.  Hal yang 

membedakan edible coating dengan edible film adalah cara pengaplikasiannya. 

Edible coating  langsung diaplikasikan pada produk untuk dibentuk,  sedangkan  

pada  edible  film pembentukannya tidak secara langsung pada produk yang akan 

dilapisi atau dikemas. Enkapsulasi adalah edible packaging yang berfungsi 

sebagai pembawa zat flavor berbentuk serbuk (Christsania, 2008). Komponen 

edible film  dikelompokkan dalam 3 kategori  yaitu hidrokoloid, lipid, dan 

komposit (Lalopua, 2004). 

Fungsi dari edible  film adalah sebagai  penghambat  perpindahan  uap  air, 

menghambat pertukaran gas, mencegah kehilangan aroma, mencegah perpindahan 

lemak, meningkatkan karakteristik fisik, dan sebagai pembawa zat aditif.  Edible 

film yang terbuat dari lipida dan juga film dua lapis (bilayer) ataupun campuran 

yang  terbuat  dari  lipida  dan  protein  atau  polisakarida  pada  umumnya  baik 

digunakan sebagai penghambat perpindahan uap air dibandingkan dengan  edible 

film yang terbuat dari protein dan polisakarida dikarenakan lebih bersifat 

hidrofobik (Hui, 2006). 
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Edible film dapat bergabung dengan bahan tambahan makanan dan 

substansi lain untuk mempertinggi kualitas warna, aroma, dan tekstur produk, 

untuk mengontrol pertumbuhan mikroba, serta untuk meningkatkan seluruh 

kenampakan. Asam benzoat, natrium benzoat, asam sorbat, potasium sorbat, dan 

asam propionat merupakan beberapa antimikroba yang ditambahkan pada edible 

film untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Asam sitrat, asam askorbat, dan 

ester lainnya, Butylated Hydroxyanisole (BHA), Buthylated Hydroxytoluen 

(BHT), Tertiary Butylated Hydroxyquinone (TBHQ) merupakan beberapa 

antioksidan yang ditambahkan pada edible film untuk meningkatkan kestabilan 

dan mempertahankan komposisi gizi dan warna makanan dengan mencegah 

oksidasi ketengikan, degradasi, dan pemudaran warna (Krochta, Baldwin, Dan 

Nisperos-Carriedo, 1994). Adapun standar edible film sebagai kemasan disajikan 

pada Tabel 2 

Tabel 2. Standar Mutu Edible Film 

Parameter  Standar  

Ketebalan  <0,25 mm 

Kuat Tarik Min 3,92 Mpa 

Elastisitas 10% - 50% (baik) 

 >50% (sangat baik) 

WVTR (Water Vapor Transmission 

Rate) 

Maks.7 gram/m
2
/24 jam 

Sumber : JJS (Japanese Industrial Standart),1975 

2.3.2Bahan Baku Pembuatan Edible Film 

Film yang terbuat dari hidrokoloid memiliki sifat mekanis yang baik, namun 

kurang baik dalam menghambat proses penguapan air karena memiliki sifat 

hidrofilik. Hal tersebut memerlukan perhatian khusus untuk menanggulanginya 

yaitu dengan cara menambahkan bahan plastisizer. Edible film yang terbuat dari 
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polimer murni bersifat rapuh sehingga digunakan plastisizer untuk meningkatkan 

fleksibilitasnya. Plastisizer adalah bahan organik yang memiliki berat molekul 

rendah dan penambahannya bertujuan untuk memperlemah kekakuan dari polimer 

sekaligus meningkatkan fleksibilitas polimer (Astuti, 2011) 

Komponen penyusun edible film dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu : 

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

polisakarida yaitu selulosa, modifikasi selulosa, pati, agar, alginat, pektin. Lipida 

yang biasa digunakan yaitu kolagen, gelatin, asil gliseroll, dan asam lemak. 

Komposit merupakan campuran, terdiri dari lipid dan hidrokoloid serta mampu 

menutupi kelemahan masing – masing (Donhowe dan Fennema, 2004). 

A. Hidrokoloid  

Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah protein 

atau karbohidrat. Film yang dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum 

(alginat, pektin, dan gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara kimia. 

Pembentukan film berbahan dasar protein antara lain dapat menggunakan kasein, 

protein kedelai, gluten gandum, dan protein jagung. Film yang terbuat dari 

hidrokoloid sangat baik sebagai penghambat perpindahan oksigen, 

karbondioksida, dan lemak, serta memiliki karakteristik mekanik yang sangat 

baik, sehinggga sangat baik digunakan untuk memperbaiki struktur film agar tidak 

mudah hancur (Donhowe dan Fennema, 2004). Polisakarida sebagai bahan dasar 

edible film dapat dimanfaatkan untuk mengatur udara sekitarnya dan memberikan 

ketebalan atau kekentalan pada larutan edible film. 

 

B. Lipida 
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Film yang berasal dari lipida sering digunakan sebagai penghambat uap 

air, atau bahan pelapis untuk meningkatkan kilap pada produk- produk permen. 

Film yang terbuat dari lemak murni sangat terbatas dikarenakan menghasilkan  

kekuatan struktur film yang kurang baik (Donhowe dan Fennema, 2004). Lipida 

yang sering digunkan sebagai edible film antara lain lilin (wax), asam lemak, 

monogliserida, dan resin (Hui, 2006). Fungsi lipida yang ditambahkan dalam 

edible film adalah untuk memberikan sifat hidrofobik (Krochta et. al., 1994). 

C. Komposit 

Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

komposit film dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), di mana satu lapisan 

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

gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari 

hidrokolid  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 

(Donhowe dan Fennema, 2004). 

2.3.3 Pembuatan Edible Film 

 Pembuatan edible film memerlukan sedikitnya satu komponen yang dapat 

membentuk sebuah matriks dengan kontinuitas dan tingkat kohesi yang cukup 

untuk menghasilkan sifat mekanik dan penghambatan film. Komponen yang 

digunakan umumnya polimer yang mempunyai berat molekul tinggi. Semakin 

panjang rantai polimer dapat menghasilkan matriks film dengan tingkat kohesif 
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yang tinggi. Tingkat kohesif bergantung pada struktur kimia polimer yang 

dihasilkan. Bahan aditif pada rantai polimer juga dapat menambah tingkat kohesif 

dengan adanya bahan pembentuk ikatan silang (Krochta dan Johnson, 1997). 

 Edible film yang terbuat dari polisakarida umumnya 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 diperlukan penambahan suatu bahan untuk 

memperbaiki sifat dari polisakarida antara lain resin, plastisizer, minyak, lilin dan 

emulsifier yang berfungsi untuk memberikan permukaan yang halus, 

meningkatkan permeabilitas dan mencegah kehilangan uap air. Kemampuan 

edible film dalam melindungi pangan juga dapat ditingkatkan dengan penambahan 

zat antioksidan dan antimikroba (Krochta, Baldwin, dan Nisperos, 1994). 

 Berikut merupakan metode dalam aplikasi edible film menurut Krochta 

dan Johnson, (1997) : 

A. Pencelupan.  

Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Proses yang 

dilakukan dengan cara produk yang akan dilapisi dicelupkan ke dalam 

larutan yang digunakan sebagai bahan pelapis, biasanya digunakan untuk 

melapisi produk seperti daging, sayur dan kue.  

B. Penyemprotan 

Metode ini dilakukan dengan cara bahan pelapis yang akan digunakan 

disemprotkan pada produk yang akan dilapisi kemudian dikeringkan agar 

bahan pelapis dapat menempel pada produk dengan baik. 

C. Pencetakan 
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Merupakan metode yang mencetak masa edible menjadi lembaran film 

tipis sebelum digunakan sebagai pembungkus. Metode ini diawali dengan 

pembuatan larutan pembentuk film produk, kemudian dituangkan dalam 

cetakan dengan ketebalan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pengeringan. Film yang telah kering diangkat dari cetakan dan selanjutnya 

diaplikasikan pada produk yang akan dilapisi.  

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Edible Film 

 Menurut Krochta dan Johson (1997) faktor yang mempengaruhi 

pembuatan edible film adalah sebagai berikut : 

A. Suhu 

Perlakuan suhu diperlukan untuk proses interaksi molekuler edible film 

yang utuh. Interaksi molekuler yang kecil dapat menyebabkan edible film 

menjadi retak dan berubah menjadi potongan kecil. Interaksi moleker ini 

adalah proses untuk membuat pati tergelatinisasi sehingga terbentuk pasta 

pati yang merupakan bentuk awal dari edible film. Kisaran suhu 

gelatinisasi pati rata-rata 65-80
o
C. 

B. Konsentrasi Polimer 

Semakin besar konsentrasi pati yang digunakan dalam pembuatana edible 

film maka jumlah polimer penyusun matrik film semakin banyak sehingga 

dihasilkan film yang tebal. 

C. Plastisizer 

Plastisizer adalah bahan organik yang memiliki berat molekul rendah dan 

penambahannya bertujuan untuk memperlemah kekakuan dari polimer 
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sekaligus meningkatkan fleksibilitas polimer. Plastisizer sangat 

berpengaruh terhadap sifat mekanik edible film karena akan mengurangi 

sifat intermolekuler dan menurunkan ikatan hidrogen sehingga dapat 

meningkatkan fleksibilitas edible film dan menurunkan permeabilitasnya. 

Bahan-bahan ini larut dalam tiap rantai polimer sehingga akan 

mempermudah gerakan molekul polimer dan bekerja menurunkan suhu 

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

2.4 Lilin Lebah 

Lilin lebah dihasilkan dari lebah pekerja yang bertugas untuk menghasilkan 

lilin terlebih dahulu dengan cara meminum madu dan memakan tepung sari 

sebanyak-banyaknya. Kemudian para lebah pekerja berpegangan, bergantungan 

dan kaki belakang memegang kaki belakang lebah didepannya dan berdiam diri 

dengan bergerombol di sisir. Kelenjar lilin akan keluar dari bawah abdomen 

dalam keadaan cair, lalu mengental dalam kepingan kecil. Lilin lebah yang 

dihasilkan dari sarang lebah biasanya bewarna hampir putih namun akan menjadi 

lebih kuning ketika ditambahkan minyak serbuk sari dan propolis (Sarwono, 

2007) 

Menurut Coggeshall and Morse (1984) cara untuk mendapatkan lilin lebah 

adalah dengan cara merebus lilin lebah yang diperoleh dari sarang lebah pada 

suhu 65
o
C. Saat pemanasan tersebut, yang menjadi lilin lebah akan mengapung 

pada permukaan air. Lilin lebah tersebut akan dipindahkan pada wadah lain dan 

akan dipanaskan kembali dengan cara direbus pada suhu 90
o
C. Ketika perebusan 
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selesai, lilin lebah selanjutnya didinginkan sehingga akan diperoleh lilin lebah 

yang lebih murni dan bersih.  

2.4.1 Komposisi Lilin Lebah 

Lilin lebah merupakan lilin yang kompleks dibentuk dari campuran beberapa 

komponen meliputi hidrokarbon 14%, monoester 35%, diester 14%, triester 3%, 

hidroksi monoester 4%, hidroksi poliester 8%, asam ester 1%, asam poliester 2%, 

asam bebas, alkohol bebas 1%, dan 6% sisanya tidak diketahui. Komponen utama 

dari lilin lebah adalah palmitat, palmitoleat, hidroksi palmitat dan ester oleat yang 

berantai panjang (C30-C32) dari alkohol aliphatic. Perbandingan triacontanil 

palmitat (CH3(CH2)29O-CO-(CH2)14CH3  dengan asam serotik 

(CH3(CH2)24COOH, yaitu 6:1. Lilin lebah ini berada dalam bentuk triester dan 

diester. Sebagai senyawa tersier, lilin lebah merupakan ester dari asam lemak 

berantai panjang dengan alkohol berantai panjang (sterol/fatty  alcohol) dan asam 

hidroksilat, berupa senyawa diester dari alkanadiol atau asam hidroksilat 

(Kalattukudy, 2006). 

2.4.2 Struktur Lilin Lebah 

Ahli biokimia menemukan lilin lebah dengan lapisan tipis dari unsur lemak 

yang menutupi daun tanaman atau adanya lapisan pada permukaan serangga atau 

kulit hewan. Lilin lebah tersebut kebanyakan mengandung ester lilin sebagai 

komponen utama yang terdiri dari ester dan alkohol lemak rantai panjang dengan 

asam lemak rantai panjang. Gambar struktur kimia lilin lebah disajikan pada 

gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur Kimia Lilin Lebah (Kalattukudy,2006) 

2.4.3 Karakteristik Lilin Lebah 

Titik lebur lilin lebah murni berkisar antara 61-69
o
C (142-156

o
F). Jika lilin 

lebah dipanaskan diatas suhu 85
o
C (185

o
F) akan terjadi perubahan warna. Titik 

nyala dari lilin lebah adalah 204
o
C (399,9

o
F) dan densitasnya pada 15

o
C adalah 

0,958-0,970 serta indeks refraksinya adalah 1,44. Tahanan dielektrisnya 2,9 dan 

berat jenis pada suhu 20
o
C adalah 0,96 lebih ringan dari air. Tidak larut dalam air 

dan sedikit larut dalam alkohol dingin. Benzen chloroform, karbon disulfida, eter 

dan beberapa minyak yang mudah menguap melarutkan malam komplit. Bau dan 

rasanya khas dan terbakar dengan nyala kuning bersih dan mengeluarkan aroma 

unik. Malam sering terkontaminasi dengan sedikit polen, propolis, dan madu yang 

meningkatkan berat jenis dan warnanya (Sihombing, 2002). 

Tabel 3.Kandungan Lilin Lebah 

Jenis Kandungan Lilin Persen 

Hidroksi Poliester 8% 

Tidak Teridentifikasi 6% 

Hidroksi Monoesters 4% 

Monoesters 35% 

Triesters 3% 

Asam Polyester 2% 

Hidrokarbon 14% 

Diesters 14% 

Bebas Asam 12% 

Asam Ester 1% 

Bebas Alkohol  1% 

Sumber : Suhaidi (2008) 

Menurut Santoso (2006), bahwa beeswax merupakan komponen lipid yang 

diperoleh dari ampas perasan madu yang dimasak dan kemudian disaring 



 

20 

 

diperoleh lilin. Dengan keunggulannya yang food grade, harga relatif murah, dan 

mudah diperoleh, lilin lebah dapat digunakan sebagai bahan baku edible film. 

Menurut Manab (2008), lipid dapat ditambahkan untuk meningkatkan sifat barrier 

kelembaban pada edible film komposit whey-porang karena bersifat hidrofobik. 

Lebih jauh lagi dikatakan bahwa lipid terdiri dari lemak, steroid, karotenoid dan 

vitamin yang larut dalam lemak. Jenis-jenis lemak banyak ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti mentega, margarin, minyak kelapa sawit, beeswax 

dan lain-lain dapat dibentuk sebagai lapisan penghalang pada edible film. 

2.5 STPP (Sodium Tripolyphospat) 

Sodium tripolyphosphate (STPP) memiliki rumus kimia Na5P3O10, 

merupakan senyawa polifosfat dari natrium berbentuk bubuk atau granula 

berwarna putih dan tidak berbau. STPP banyak digunakan dalam industri pangan 

karena memiliki beberapa sifat kimia dan fungsi yang menguntungkan. Sifat-sifat 

fosfat antara lain sebagai buffer dan pengontrol pH, dapat menginaktifasi ion 

logam yang biasanya merusak sistem pangan dengan membentuk endapan seperti 

kation kalsium, magnesium, tembaga dan besi, melalui pembentukan kompleks 

yang stabil dengan kalsium, besi dan magnesium yang memungkinkan nutrient 

tersebut terserap dinding usus dapat digunakan oleh tubuh, selain itu juga 

berperan sebagai polivalensi dan polielektrolit.(Dziezak, 2010). 

STPP adalah salah satu garam fosfat yang bersifat basa yang berasal dari 

rekasi anorganik. STPP mempunyai ciri-ciri yakni berbentuk butiran serbuk 

bewarna putih, higroskopis dan mudah larut dalam air. STPP dapat bereaksi 

dengan pati. Ikatan antara pati dengan fosfat diester atau Ikatan silang gugus 
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hidroksil (OH), akan menyebabkan ikatan pati menjadi kuat, tahan terhadap 

pemanasan dan asam sehingga dapat menurunkan derajat pembengkakan granula 

serta meningkatkan stabilitas adonan (Rizki,2013). Menurut Food and Drug 

Administrasion (2005) penggunaan alkali fosfat adalah 0,5 % pada produk. 

Penggunaan yang melebihi dosis 0,5 % akan menurunkan penampilan produk 

yaitu terlalu kenyal. Adapun gambar rumus struktur kimia sodium 

tripolyphosphate disajikan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Rumus Struktur Kimia Sodium Tripolyphosphate (Yuliana,2011) 

 


