
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengemas merupakan bahan yang digunakan untuk menjaga bahan pangan agar 

tidak terinfeksi dengan lingkungan seperti adanya kontak dengan oksigen maka bahan 

pangan tersebut akan cepat rusak, sehingga dapat menurunkan kualitas  dan umur 

simpan dari bahan pangan tersebut. Umumnya jenis pengemas yang sering digunakan 

adalah plastik. Plastik merupakan bahan pengemas yang dapat mencemari lingkungan 

karena mempunyai karakter yang nonbiodegradable, selain itu plastik dapat 

mencemari bahan pangan yang dikemas karena adanya zat-zat tertentu yang berpotensi 

karsinogen yang dapat berpindah ke dalam bahan pangan yang dikemas. Oleh sebab 

itu, perlu dicari bahan pengemas yang memiliki karakter biodegradable kuat dan elastis 

[1].  

Edible film menjadi Salah satu alternatif untuk menggantikan plastik karena 

sifatnya yang biodegradable dan bertindak sebagai barrier terhadap transfer massa 

(oksigen, kelembaban, lipid dan zat terlarut) dan dapat juga sebagai carrier bahan 

tambahan pangan  dan adiktif sehingga dapat meningkatkan kualitas dan menambah 

umur simpan pangan [2]. Edible film dapat dibuat dari 3 bahan berbeda seperti 

hidrokoloid, lipid, dan komposit. Salah satu jenis hidrokoloid yang dapat digunakan 

sebagai bahan edible film adalah karbohidrat (pati, alginat, pektin, dan karbohidrat 

yang dimodifikasi). Senyawa lipid yang bisa digunakan adalah lilin, gliserol dan asam 

lemak [3].  

Dalam penelitian ini, pati siap pakai dari ubi oranye digunakan sebagai bahan 

dasar edible film. Pertimbangan menggunakan bahan baku ubi jalar berwarna oranye 

selain jumlahnya yang sangat melimpah di Indonesia juga karena kandungan patinya 

yang sangat banyak dan memiliki kandungan air paling sedikit menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Atmarita [4]. Pati telah dianggap sebagai salah satu bahan yang 

menjanjikan untuk kemasan yang bisa dimakan karena kelimpahannya dan perilaku 



 

 

termoplastik [5]. Dalam industri pangan pati sering digunakan sebagai biodegradable 

film untuk menggantikan polimer plastik karena ekonomis, dapat diperbaharui, dan 

memberikan karakteristik fisik yang baik namun memiliki kekurangan yaitu sifatnya 

yang kaku dan rapuh [6].  

Kemudian digunakan juga pektin siap pakai dari kulit apel sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan edible film pati untuk meningkatkan sifat mekaniknya. 

Pektin lebih banyak digunakan pada industri makanan terutama produk jeli, selai, 

makaroni, makanan coklat, kembang gula dan industri minuman seperti produk susu 

dan pengalengan buah-buahan. Hal tersebut disebabkan karena pektin memiliki 

kemampuan gel yang lebih optimum dan gel tersebut memiliki tekstur yang lebih baik, 

kuat dan stabil sehingga dapat digunakan sebagai komponen dalam pembuatan edible 

film.  

Menurut Yoshida et al. (2009), plastik edible yang dibentuk dari polimer murni 

bersifat rapuh sehingga perlu digunakan plasticizer untuk meningkatkan 

fleksibilitasnya. Edible film pati dan pektin dengan penambahan bahan tambahan 

plastisizer mempunyai sifat lebih fleksibel dari pada film tanpa plasticizer. Nilai persen 

elongasi semakin besar dengan penambahan plastisizer gliserol. Plasticizer merupakan 

bahan yang sering ditambahkan pada pembuatan edible film. Menurut Gontard et al 

(1993), plasticizer ditambahkan pada pembuatan edible film untuk mengurangi sifat 

rapuh film selain itu juga untuk meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air, dan 

zat terlarut serta meningkatkan elastisitas film. Plasticizer seperti gliserol, sorbitol dan 

polietilen glikol memiliki viskositas rendah yang bila ditambahkan akan memberikan 

sifat fleksibilitas [7]. 

Pada penelitian ini plasticizer yang digunakan yaitu sorbitol sebagai pengganti 

gliserol. Hasil penelitian Perdana (2016) menunjukan bahwa penggunaan sorbitol 

sebagai plasticizer memiliki nilai kuat tarik dan elongasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan penggunaan gliserol. Sorbitol dapat digunakan untuk bahan 

tambahan pada edible film karena selain sebagai plasticizer sorbitol juga digunakan 

sebagai pemanis buatan pada produk permen bebas gula dan sirup obat batuk sehingga 



 

 

aman untuk dikonsumsi [7]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

edible film yang terbaik dan mengetahui pengaruh penambahan pektin dan sorbitol. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang perlu dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Manakah edible film terbaik pada penelitian ini dan bagaimana 

karakteristiknnya? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan pektin dan sorbitol terhadap sifat fisik edible 

film pati? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan dibatasi 

pada beberapa masalah berikut: 

1. Pektin yang digunakan merupakan pektin siap pakai yang berasal dari kulit buah 

apel hijau . 

2. Pati yang digunakan merupakan pati siap pakai yang berasal dari ubi jalar oranye. 

3. Karakteristik dan sifat fisik edible film yang ditentukan meliputi ketebalan,  daya 

serap air, kuat tarik, persen perpanjanga, modulus young, dan gugus fungsi. 

4. Karakterisasi yang dilakukan menggunakan mikrometer untuk mengukur 

ketebalan, MesdanLab Strength tipe tensolab 5000 untuk Uji Mekanik, dan FT-

IR untuk mengetahui gugus fungsi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan karakteristik edible film terbaik pada penelitian ini. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan pektin dan sorbitol terhadap karakteristik 

edible film pati. 



 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

untuk pendidikan, masalah lingkungan, pangan dan bidang lainnya khususnya yang 

berkaitan dengan pembuatan kemasan makanan yang ramah lingkungan yaitu  edible 

film. Dengan dikajinya metode ini, diharapkan ada alternatif lain untuk menurunkan 

masalah lingkungan dengan pemanfaatan limbah dan pengganti plastik. 


