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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ketergantungan manusia terhadap kemasan plastik termasuk styrofoam 

dalam kehidupan sehari-hari sangat tinggi. Saat ini produksi plastik dunia 

diperkirakan lebih dari 100 juta ton setiap tahunnya, sedangkan bahan baku untuk 

pembuatan plastik dan styrofoam berasal dari minyak bumi yang persediaaanya 

terbatas dan dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan (Iriani dkk., 

2011). 

Styrofoam adalah polimer yang diproduksi berbasis minyak bumi, seperti 

polistirena (PS) dan poliuretan (PU). Styrofoam banyak digunakan dalam industri 

kemasan makanan, karena sifatnya yang sangat baik dan biaya produksi yang 

rendah (Li dkk., 2017). Kemasan styrofoam sebenarnya tidak cocok digunakan 

untuk produk makanan atau minuman karena bahan kimia yang terkandung akan 

berpindah  ke dalam makanan atau minuman dan apabila terakumulasi terus 

menerus akan menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satu zat kimia yang 

terdapat pada styrofoam yaitu stirena. Stirena dapat menyebabkan anemia, 

gangguan sitogenik, dan karsinogenik. Stirena juga dapat berdampak pada 

ketidakseimbangan hormon dan berakibat pada timbulnya masalah reproduksi 

(Sulchan dan Nur, 2007).  

Styrofoam terbukti tidak ramah lingkungan, karena tidak dapat diuraikan 

sama sekali. Pada proses produksinya sendiri, styrofoam menghasilkan limbah yang 

tidak sedikit, sehingga dikategorikan sebagai penghasil limbah berbahaya ke-5 

terbesar di dunia oleh EPA (Enviromental Protection Agency). Salah satu pilihan 

untuk pengganti polimer styrofoam yang berbasis minyak bumi dan sintetis adalah 

polimer alam seperti pati dan kitosan (Tharanathan, 2003). 

Kerusakan lingkungan akibat penggunaan plastik dan styrofoam ini tidak 

lain karena ulah tangan manusia itu sendiri, akibat perkembangan teknologi dan 

industri sehingga mengesampingkan dampaknya terhadap lingkungan. Hal tersebut 

selaras dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut: 
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Terjemahannya : 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 

Pada Q.S. Ar-Rum ayat 41, menjelaskan bahwa beberapa manusia yang 

mengabaikan tuntutan agama sehingga berdampak buruk terhadap diri mereka, 

masyarakat dan lingkungan. Dalam ayat tersebut menyebutkan darat dan lautan 

menjadi tempat terjadinya kerusakan alam. Lautan dan daratan yang kaya akan 

sumber daya alam telah tercemar. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, 

maka semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia (Shihab, 2002). 

Kerusakan oleh ulah manusia itu salah satunya seperti sampah styrofoam yang 

dapat merusak lingkungan karena sulit untuk didegradasi dan memiliki kandungan 

zat yang berbahaya. 

Salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan styrofoam ini yaitu dengan  

menggunakan biodegradable foam. Terdapat banyak bahan alami yang dapat 

digunakan sebagai bahan dasar biodegradable foam seperti pati dan serat yang 

mudah didegradasi. Pati adalah salah satu bentuk polisakarida yang digunakan 

untuk menghasilkan foam karena biayanya yang murah, kepadatan rendah, 

toksisitas rendah dan mudah terurai. Pati juga memiliki sifat khusus sepeti  memiliki 

kemampuan mengembang, dan mudah dimodifikasi (Stevens dkk., 2010).  

Bumi kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu 

sumber daya alam yang paling melimpah yaitu air dan tumbuhan. Air dibutuhkan 

oleh seluruh makhluk hidup salah satunya tumbuhan. Tumbuhan menggunakan air 

untuk tumbuh dan berkembang serta untuk melakukan fotosintesis. Pada tumbuhan 

hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan baik itu daunnya, batangnya, 

buahnya, ataupun bijinya. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam firman Allah QS. 

An-Nahl ayat 11 yaitu sebagai berikut : 
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Terjemahannya : 

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, 

anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”. 

Pada QS. An-Nahl ayat 11, Makna dari ayat ini menjelaskan bahwa banyak 

manfaat yang dapat diperoleh dari air hujan. Diturunkannya air hujan dari langit 

oleh Allah untuk menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan 

menghasilkan berbagai macam buah-buahan untuk diambil manfaatnya, kemudian 

bahwa segala macam nikmat dan manfaat yang diberikan Allah salah satunya dari 

berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan adalah bukti kekuasaan Allah bagi 

kaum yang memperhatikan dan memikirkan (Shihab, 2002).  Salah satu jenis 

tumbuhan berbuah yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan biodegradable foam 

adalah alpukat (Persea americana Mill). 

Alpukat merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di daerah tropis 

seperti Indonesia. Buah alpukat merupakan buah yang digemari banyak orang 

karena rasanya yang enak dan kaya antioksidan dan zat gizi (Afrianti, 2010). 

Berdasarkan Data Statistik Nasional Pertanian Republik Indonesia, tingkat 

produksi buah alpukat pada tahun 2016 yaitu 304.938 ton kemudian terus 

meningkat di angka 363.157 ton pada tahun 2017 (BPS, 2017). Sebagian besar 

masyarakat memanfaatkan alpukat pada buahnya saja, sedangkan bagian bijinya 

kurang dimanfaatkan dan dianggap sebagai limbah. Padahal, biji alpukat juga 

memiliki potensi sebagai sumber pati dan pigmen. Bijinya mengandung pati yang 

relatif tinggi. Kandungan pati inilah yang menjadi bahan baku untuk pembuatan 

biodegradable foam (Sartika, 2017). Menurut Winarti dan Purnomo (2006), 

menyatakan bahwa biji alpukat mengandung pati sebanyak 80,1% sehingga dengan 

kadar pati tersebut biji alpukat dapat dijadikan bahan pembuatan biodegradable 

foam.   
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Biodegradable foam yang berbahan dasar dari pati memiliki kekurangan 

yaitu memiliki kelarutan dalam air, sifat fisik dan mekanik yang kurang baik. Oleh 

karena itu, pada pembuatan biodegradable foam perlu dilakukan penambahan zat 

aditif untuk memperbaiki sifat fisik dan mekaniknya (Ulfah dan Nugraha, 2017). 

Salah satu zat aditif yang dapat digunakan yaitu kitosan. Kitosan merupakan 

biopolimer yang melimpah dan memiliki pemanfaatan yang luas salah satunya 

dalam bidang medis terutama sebagai biopolimer yang biasanya digabungkan 

dengan material pengganti tulang dan gigi karena bersifat biocompatible, 

biodegradable, bioresorbable dan non-toxic (Nather dan Zameer, 2005). Kitosan 

memiliki gugus fungsi amin, gugus hidroksil primer dan sekunder dengan adanya 

gugus fungsi tersebut mengakibatkan kitosan memiliki kereaktifan kimia yang 

tinggi karena dapat membentuk ikatan hidrogen antar rantai dengan amilosa dan 

amilopektin pada pati, sehingga kitosan dapat dijadikan zat aditif yang baik (Dallan 

dkk., 2006). Kitosan sangat mempengaruhi daya serap air pada biodegradable 

foam, semakin tinggi kitosan yang ditambahkan, maka akan semakin baik daya 

serap airnya (Kaisangsri dkk., 2012). 

Produk biodegradable foam harus memiliki kemampuan mekanik yang 

baik. Untuk memperbaiki sifat mekanik dapat dilakukan dengan penambahan bahan 

penguat yang memiliki kandungan selulosa (Moghaddam dkk., 2009). Selulosa 

sebagai komponen pengisi material mampu meningkatkan kekuatan mekanik 

(Septiosari dkk., 2014). Salah satu bahan pengisi dan penguat yang mengandung 

selulosa yaitu serat ijuk aren (Arenga pinnata). 

Serat ijuk selama ini dimanfaatkan berbagai penggunaan peralatan rumah 

tangga seperti sapu ijuk, sikat, tali ijuk yang kuat untuk tali bambu sampai tali 

jangkar kapal, pengganti genting rumah, penyaring air irigasi, bak septictank, 

penangkis ombak air laut karena itu tahan air garam, penempelan telur ikan mas, 

sampai pemanfaatannya sebagai pembungkus kabel bawah tanah di industri luar 

negeri (Purkuncoro dkk., 2014).  

Pemanfaatan serat ijuk sebagai pengisi pada biodegradable foam kurang 

dikembangkan. Padahal, serat ijuk mempuyai kandungan selulosa yang cukup 

tinggi yaitu  51,5 % (Suryati, 2012). Masih banyak serat ijuk yang belum 
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dimanfaatkan sehingga terbuang percuma. Perkembangan teknologi 

memungkinkan perluasan pemanfaatan serat ijuk, diantaranya sebagai bahan 

pengisi material. Ijuk bersifat lentur dan tidak mudah rapuh, sangat tahan terhadap 

genangan asam termasuk genangan air laut yang mengandung garam (Wahyudi 

dkk., 2017). Oleh karena itu, serat ijuk memiliki potensi sebagai pengisi dan 

penguat pada biodegradable foam berbahan dasar pati. 

Penelitian dan pengembangan produk biodegradable foam ini di Indonesia 

masih belum maksimal dan belum dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing 

dipasaran. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan 

penelitian yaitu pembuatan biodegradable foam berbahan dasar dari pati biji 

alpukat (Persea americana Mill.), serat ijuk aren (Arenga pinnata) serta untuk 

mengetahui pengaruh penambahan kitosan terhadap karakteristik dari  

biodegradable foam yang dihasilkan.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik biodegradable foam pati biji alpukat (Persea 

americana Mill.) dan serat ijuk aren (Arenga pinnata) dengan penambahan 

kitosan? 

2. Berapa konsentrasi kitosan yang optimal untuk meningkatkan kualitas 

biodegradable foam pati biji alpukat (Persea americana Mill.) dan serat ijuk 

aren (Arenga pinnata)? 

1.3. Tujuan 

1. Mengetahui karakteristik biodegradable foam Pati Biji Alpukat (Persea 

americana Mill.) dan serat ijuk aren (Arenga pinnata) dengan penambahan 

kitosan. 

2. Mengetahui konsentrasi kitosan yang optimal untuk meningkatkan kualitas 

biodegradable foam pati biji alpukat (Persea americana Mill.) dan serat ijuk 

aren (Arenga pinnata). 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan baru tentang aplikasi pati biji alpukat (Persea americana Mill.), serat 
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ijuk aren (Arenga pinnata) dan kitosan sebagai bahan pembuatan biodegradable 

foam. 

1.4.2. Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini dapat dijadikan solusi untuk permasalahan penggunaan 

styrofoam, sehingga biodegradable foam dari pati biji alpukat (Persea americana 

Mill.), serat ijuk aren (Arenga pinnata) dan kitosan yang dihasilkan dapat 

diaplikasikan sesuai fungsinya. 

1.5. Hipotesis  

1. Penambahan kitosan (10%, 30%, 50%) dapat meningkatkan kualitas 

karakteristik biodegradable foam pati biji alpukat (Persea americana Mill.) 

dan serat ijuk aren (Arenga pinnata). 

2. Penambahan kitosan konsentrasi 50% paling optimal meningkatkan kualitas 

karakteristik biodegradable foam pati biji alpukat (Persea americana Mill.) 

dan serat ijuk aren (Arenga pinnata). 

 

 

 

 


