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RINGKASAN 

 

Bahan-bahan makanan, baik yang dalam bentuk segar maupun bahan yang 

sudah diolah bersifat mudah rusak. Untuk mendapatkan hasil yang optimal baik 

dari segi daya simpan, nilai gizi dan ekonomis, maka perlu perlu dilakukan proses 

pengemasan. Salah satu cara pengemasan adalah pengemasan menggunakan 

edible film.  Edible film didefinisikan sebagai lapisan tipis suatu bahan yang dapat 

dimakan dan dapat dipergunakan untuk melapisi bahan pangan. Komponen utama 

penyusun edible film dikelompokkan menjadi tiga, yaitu protein, polisakarida, dan 

lipida. Ganyong adalah salah satu bahan yang mengandung pati yang potensial 

untuk digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan edible film. Selain pati 

sebagai bahan baku utama dalam pembuatan edible film, juga ditambahkan 

sorbitol sebagai bahan tambahan. Dengan penambahan sorbitol diharapkan dapat 

memperbaiki sifat fisik edible film. Kualitas edible film dipengaruhi oleh 

konsentrasi pati ganyong dan sorbitol yang digunakan. Diharapkan dengan adanya 

kombinasi antara konsentrasi pati ganyong dan sorbitol yang tepat, dapat 

menghasilkan edible film yang memiliki sifat fisik yang optimal. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan kombinasi konsentrasi 

pati ganyong dan sorbitol yang tepat, sehingga dapat dihasilkan edible film yang 

memiliki sifat fisik yang optimal dan mengetahui biaya produksi edible film dari 

pati ganyong. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan pada bulan April 2011 di 

Laboratorium Agrokimia dan Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Metode penelitian ini menggunakan rancangan percobaan acak 

kelompok. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan dua faktor perlakuan yaitu konsentrasi pati ganyong 

(5,5%;  6%; 6,5% b/v dari larutan edible film) dan konsentrasi sorbitol (1,5%;  

2%; 2,5% b/v dari larutan edible film). Pemilihan perlakuan terbaik menggunakan 

metode multiple atribut. 

Hasil terbaik ditunjukkan pada perlakuan dengan konsentrasi Pati 

Ganyong 6,5% (b/v dari larutan edible film) dengan konsentrasi Sorbitol 1,5% 

(b/v dari larutan edible film) dengan tensil strength sebesar 5,69 N/cm
2
, elongasi 

sebesar 92% dan permeabilitas uap air sebesar 3,96.10
-9

 g.mm/m
2
.24 jam.kPa. 

Total biaya produksi dalam pembuatan edible film dari pati ganyong adalah  Rp. 

319.395,40 sehingga biaya produksi tiap lembar edible film  adalah Rp 320,00.  

 

 

Kata kunci : edible film, pati ganyong 
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From Canna Starch (Studies Concentration of Canna Starch and Sorbitol 
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SUMMARY 

 

Food ingredients, both in fresh and processed materials are easily 

damaged. To obtain optimal results both in terms of shelf life, nutritional and 

economical value, it is necessary to do the packaging process. Edible films is an 

alternative of product packaging. Edible film is defined as a thin layer of a 

material that can be eaten and can be used to coat the food. The main components 

making up the edible films are grouped into three, namely proteins, 

polysaccharides, and lipids. Canna is one of the starch-containing material with 

the potential to be used as the main raw material manufacture of edible films. In 

addition to starch as main raw material in the manufacture of edible films, as well 

as additional materials are added sorbitol. With the addition of sorbitol is expected 

to improve the physical properties of edible films. The quality of edible films is 

influenced by the concentration of  canna starch and sorbitol used. Hopefully with 

the right combination between the concentration of canna starch and sorbitol, can 

produce edible films that have optimal physical properties.  

The purpose of this study was to determine the right combination of the 

concentration of canna starch and sorbitol, so that the edible films can be 

produced that have optimal physical properties and production cost for the edible 

films of canna starch. 

The experiment was conducted in the month in April 2011 in 

Agrochemicals Laboratory and the Laboratory of Biochemistry and Nutrition, 

Department of Agroindustrial Technology, Faculty of Agricultural Technology 

UB Malang. This research method uses randomized experimental design. 

Experimental design used was Randomized Design Group (RAK) with two 

treatment factors which canna starch concentration (5,5%, 6%, 6,5% w / v 

solution of edible film) and the concentration of sorbitol (1,5%; 2 %, 2,5% w / v 

solution of edible film). Selection of the best treatment using the method of 

multiple attributes.  

The best results were shown in treatment with canna starch concentration 

of 6,5% (w/v solution of edible film) with a concentration of 1,5% Sorbitol (w/v 

solution of edible film) with a tensile strength of 5,69 N/cm
2
, elongation by 92% 

and water vapor permeability of 3,96.10
-9

 g.mm/m
2
.24 jam.kPa. The total cost of 

production in the manufacture of edible films of canna starch is Rp. 319.395,40 so 

the production cost of each sheet of edible films is Rp. 320,00.  

 

Keyword : edible film, canna starch 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul 

“Pembuatan Edible Film Dari Pati Ganyong (Kajian Konsentrasi Pati Ganyong 

Dan Sorbitol Terhadap Beberapa Sifat Fisik Edible Film)”. Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Jurusan Teknologi 

Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai 

pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan benyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Wignyanto, MS selaku dosen pembimbing pertama yang 

telah banyak memberikan masukan, saran, nasihat, dan motivasi untuk 

penyelesaian tugas akhir 

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, M. App. Sc., selaku dosen pembimbing 

kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam perbaikan 

naskah skripsi. 

3. Bapak Ir. Sukardi, MS., selaku dosen penguji pertama atas saran dan kritik 

yang telah diberikan. 

4. Ibu Nimas Mayang Sabrina S., STP. MP., selaku dosen penguji kedua atas 

masukan, saran, dan kritik yang telah diberikan. 

5. Ayah, Ibu dan adikku yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan 

motivasi untuk kelancaran dalam penyusunan skripsi. 

6. Bapak Yudho dan Mbak Astri selaku laboran Laboratorium Bioindustri, 

Laboratorium Agrokimia, dan Laboratorium Sentral dan Ilmu Hayati, 

terima kasih atas kerja sama dan bantuannya. 

7. Teman-teman TIP’06 yang telah banyak membantu dan mendukung dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna 

meningkatkan kesempurnaan lebih lanjut. Penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih. 

 

       Malang, September  2011 

 

             

 

 

Penulis  

 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 10 Agustus 1988 dari ayah 

bernama Miswanta dan ibu bernama Warsiatin. Penulis menyelesaikan pendidikan 

dasar di SDN Tanjungrejo IV Malang pada  tahun 2000, pendidikan menengah 

pertama di SLTPN 2 Malang pada tahun 2003, dan pendidikan menengah atas di 

SMAN 5 Malang pada tahun 2006. 

Penulis diterima di Universitas Brawijaya pada Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru jalur SPMB pada 

tahun 2006, dan telah menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada tahun 2011. 

Selama masa studi, penulis pernah menjadi Asisten Bioindustri, Teknik dan Tata 

Cara Kerja, Rekayasa Proses Agroindustri, Teknik Pemrograman dan teknik 

Optimasi Proses. Penulis juga aktif pada Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) 

di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) maupun Universitas 

Brawijaya, baik dalam bentuk kegiatan maupun fungsional struktural. Penulis 

pernah menjabat sebagai Staff Bidang V HIMATITAN periode 2007/2008, Staff 

Bidang HRD (ESP) FTP Periode 2009/2010, dan Ketua Bidang I HIMATITAN 

FTP Periode 2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR ISI 

 

RINGKASAN ................................................................................................... i 

SUMMARY ...................................................................................................... ii 

KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii 

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................... iv 

DAFTAR ISI  .................................................................................................... v 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ vii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ viii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... ix 

 

I. PENDAHULUAN ..........................................................................................  1 

 1.1 Latar Belakang ...........................................................................................  1 

 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................  3 

 1.3 Tujuan ........................................................................................................  3 

 1.4 Manfaat Penelitian .....................................................................................  4 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................................  5 

 2.1 Pati Ganyong ..............................................................................................  5 

 2.2 Sorbitol .......................................................................................................  7   

 2.3 Edible Film Secara Umum .........................................................................  8 

       2.3.1 Pembuatan Edible Film .....................................................................  9 

       2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Edible Film .......... 10 

2.3.3 Manfaat Edible Film  ........................................................................ 11 

 2.4 Tensil Strength ........................................................................................... 12 

   2.5 Elongasi ...................................................................................................... 12 

   2.6 Permeabilitas Uap Air ................................................................................ 13 

   2.7 Analisis Biaya Produksi ............................................................................. 14 

 2.8 Penelitian Terdahulu .................................................................................. 14 

   2.8 Hipotesis..................................................................................................... 15 

 

III. METODE PENELITIAN .......................................................................... 16 

 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................... 16 

 3.2 Alat dan Bahan ........................................................................................... 16 

 3.2.1 Alat .................................................................................................... 16 

 3.2.2 Bahan ................................................................................................ 17 

 3.3 Batasan Masalah ........................................................................................ 17 

 3.4 Prosedur Penelitian .................................................................................... 18 

   3.5 Rancangan Percobaan ................................................................................ 18 

   3.6 Pelaksanaan Penelitian ............................................................................... 20 

 3.6.1 Pembuatan Pati Ganyong .................................................................. 20 

 3.6.2 Pembuatan Edible Film ..................................................................... 21 

   3.7 Pengujian Kualtas Fisik dan Kimia ............................................................ 22 

 3.7.1 Pada Pati Ganyong ............................................................................ 22 



 

 

 3.7.2 Pada Edible Film ............................................................................... 22 

   3.8 Pengolahan dan Analisa Data .................................................................... 22 

   3.9 Pemilihan Perlakuan Terbaik ..................................................................... 28 

 3.10 Analisis Biaya Produksi ........................................................................... 28 

 

   

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 29 

 4.1 Analisa Bahan Baku Edible Film ............................................................... 29 

   4.2 Karakterisitik Edible Film .......................................................................... 30 

 4.2.1 Tensil Strength .................................................................................. 31 

         4.2.2 Elongasi ............................................................................................. 35 

         4.2.3 Permeabilitas Uap Air ....................................................................... 39 

   4.3 Penentuan Alternatif Terbaik ..................................................................... 42 

   4.4 Analisa Biaya Produksi .............................................................................. 44 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 46 

 5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 46 

   5.2 Saran........................................................................................................... 46 

 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................... 47 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 50



 

 

DAFTAR TABEL 

 

No.  Teks                               Hal 

1. Kandungan Gizi Umbi Ganyong (dalam 100 g umbi ganyong)  ...............   6 

2. Perbandingan Komposisi Amilosa dan Amilopektin antara Pati Ganyong  

dan Tapioka ................................................................................................   6 

3. Perbandingan Tensil Strength, Elongasi, dan Permeabilitas Uap  

Air Pada Beberapa Edible Film yang menggunakan Sorbitol ...................   8 

4. Perbandingan Kualitas Pati Ganyong Hasil Penelitian dengan SNI  

Tepung Tapioka .........................................................................................  29 

5. Rerata Tensil Strength Edible Film pada Berbagai Perlakuan ...................  32 

6. Rerata Elongasi Edible Film pada Berbagai Perlakuan .............................  36 

7. Rerata Permeabilitas Uap Air Edible Film pada Berbagai Perlakuan........  39 

8. Perbandingan Karakteristik Fisik Edible Film Pati Ganyong  

Dengan Penelitian Fitriana dan LDPE .......................................................  43 

9. Ringkasan Biaya Produksi Edible Film .....................................................  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

No. Teks                               Hal 

1. Prosedur Penelitian.....................................................................................  17 

2. Diagram Alir Pembuatan Pati Ganyong .....................................................  22 

3. Flow Process Chart Pembuatan Pati Ganyong ..........................................  24 

4. Diagram Alir Pembuatan Edible Film dari Pati Ganyong  ........................  26 

5. Flow Process Chart Pembuatan Edible Film dari Pati Ganyong ...............  27 

6. Lanjutan Flow Process Chart Pembuatan Edible Film dari Pati Ganyong  28 

7. Grafik Pengaruh Interaksi Perlakuan Terhadap Rerata Tensil  

Strength Edible Film ..................................................................................  34 

8. Grafik Pengaruh Interaksi Perlakuan Terhadap Rerata Elongasi  

Edible Film .................................................................................................  37 

9. Grafik Pengaruh Interaksi Perlakuan Terhadap Rerata Permeabilitas 

Uap Air Edible Film ...................................................................................  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

No. Teks                               Hal 

 

1. Analisa Pati Ganyong dan Edible Film ......................................................  51 

2. Pemilihan Perlakuan Terbaik .....................................................................  58 

3. Analisis Ragam Tensil Strength .................................................................  60 

4. Analisis Ragam Elongasi ...........................................................................  63 

5. Analisis Ragam Permeabilitas Uap Air......................................................  66 

6. Pemilihan Alternatif Terbaik......................................................................  69 

7. Flow Process Chart Produksi Pati Ganyong .............................................  70 

8. Flow Process Chart Produksi Edible Film dari Pati Ganyong ..................  72 

9. Asumsi-Asumsi yang Digunakan dalam Perhitungan Biaya  

Produksi Edible Film .................................................................................  73 

10. Rincian Biaya Produksi Edible Film ..........................................................  74 

11. Dokumentasi Penelitian .............................................................................  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan-bahan makanan, baik yang dalam bentuk segar maupun bahan 

yang sudah diolah bersifat mudah rusak. Untuk mendapatkan hasil yang optimal 

baik dari segi daya simpan, nilai gizi dan ekonomis, maka perlu perlu dilakukan 

proses pengemasan. Salah satu cara pengemasan yang dapat diaplikasikan pada 

bahan pangan adalah pengemasan menggunakan edible film. Menurut Robertson 

(2006), edible film didefinisikan sebagai lapisan tipis suatu bahan yang dapat 

dimakan dan dapat dipergunakan untuk melapisi bahan pangan. Dengan 

mengemas bahan makanan menggunakan edible film, maka dapat memperpanjang 

masa simpan dan meningkatkan nilai ekonomis pada produk yang dikemas. 

Menurut Han (2005), komponen utama penyusun edible film 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu protein, polisakarida, dan lipida. Bahan edible 

film dari polisakarida yang cukup potensial adalah bahan-bahan berbasis pati 

diantaranya ketela pohon, ubi jalar, garut, ganyong, dan lain-lain. Dalam 

pembuatan edible film ini memanfaatkan pati dari ganyong. Ganyong umumnya 

merupakan tanaman umbi-umbian liar yang tumbuh dipekarangan maupun hutan. 

Namun pemanfaatan ganyong selama ini masih sangat kecil di Indonesia baik 

dalam bentuk umbi segar maupun bentuk olahan seperti pati. Ganyong memiliki 

banyak kegunaan yaitu umbi yang masih muda bisa dimakan dengan cara 

membakar atau merebusnya lebih dulu, sedang yang tua untuk diambil tepungnya 

(Suismono, 2001).  

 



 

 

Ganyong saat ini mudah diperoleh di Kabupaten Malang tepatnya di 

sentra pengolahan pati ganyong yaitu di Desa Tawangsari, Pujon. Areal 

perkebunan di Desa Tawangsari memiliki luas sebesar 2 ha dengan peningkatan 

produksi ganyong sebesar 12,5% tiap tahunnya. Pada tahun 2008, produksi 

ganyong di desa tersebut mencapai 80 ton dengan 2 kali pemanenan (Shahab, 

2010).  

Pati ganyong merupakan produk setengah jadi hasil olahan umbi 

ganyong. Menurut Zuraida et al. (2001), kadar pati ganyong  berkisar antara  

31,3-38,9%. Komponen utama yang sangat berperan dalam pembuatan edible 

film dari polisakarida adalah amilosa. Menurut Pamuji (2005), kandungan 

amilosa pati ganyong juga lebih besar (sekitar 27,4 % b/b) bila dibandingkan 

dengan tapioka (sekitar 17,6 % b/b). Dengan tingginya kandungan amilosa pada 

pati ganyong, maka pati ganyong baik untuk digunakan dalam pembuatan 

edible film. Semakin banyak pati yang digunakan, maka semakin rapat matriks 

film yang terbentuk, sehingga diperlukan gaya yang lebih besar untuk menarik 

film hingga putus. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai tensil strength 

film (Pranata et al., 2002). 

Pada proses pembuatan edible film juga dilakukan penambahan 

plasticizer. Menurut Julianti dan Nurminah (2006), plasticizer adalah bahan 

organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk 

memperlemah kekakuan dari polimer, sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan 

ekstensibilitas polimer. Salah satu plasticizer yang bisa digunakan dalam 

pembuatan edible film dari pati adalah sorbitol. Menurut McHugh et al. (1994), 



 

 

penambahan plasticizer dengan sorbitol dapat memberikan permeabilitas uap air 

yang lebih rendah pada film dibandingkan dengan plasticizer seperti; polietilen 

glikol, sukrosa dan gliserol. Peningkatan konsentrasi sorbitol seiring dengan 

penurunan permeabilitas uap air pada film (Bourtoom, 2001). 

Kualitas edible film dipengaruhi oleh konsentrasi pati ganyong dan 

sorbitol yang digunakan. Diharapkan dengan adanya kombinasi antara konsentrasi 

pati ganyong dan sorbitol yang tepat, dapat menghasilkan edible film yang 

memiliki sifat fisik yang optimal. Setelah didapatkan kombinasi antara 

konsentrasi pati ganyong dan sorbitol yang tepat, akan dihitung biaya produksi 

edible film dari pati ganyong. Analisis biaya produksi dilakukan untuk 

mengetahui besarnya biaya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan edible film 

dari pati ganyong.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah  

1. Berapa konsentrasi pati ganyong dan sorbitol yang tepat untuk pembuatan 

edible film yang mempunyai sifat fisik yang optimal? 

2. Berapa biaya produksi edible film dari pati ganyong? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Menetapkan kombinasi konsentrasi pati ganyong dan sorbitol yang tepat, 

sehingga dapat dihasilkan edible film yang memiliki sifat fisik yang 

optimal.  



 

 

2. Menghitung biaya produksi edible film dari pati ganyong. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah  

1. Memanfaatkan pati ganyong sebagai bahan baku industri edible film 

2. Memberikan informasi pembuatan edible film dari pati ganyong dengan 

penambahan sorbitol yang tepat untuk pembuatan edible film yang 

memiliki sifat fisik yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pati Ganyong 

Menurut Winarno (2008), pati adalah homopolimer glukosa dengan ikatan 

α-glikosidik. Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang 

rantai C-nya, serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari 

dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut dengan 

amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut dengan amilopektin.  

Ganyong (Canna edulis Kerr) adalah tanaman herba yang berasal dari 

Amerika Selatan. Rhizoma atau umbinya bila sudah dewasa dapat dimakan 

dengan mengolahnya terlebih dahulu, atau untuk diambil patinya. Ganyong 

umumnya merupakan tanaman umbi-umbian liar yang tumbuh dipekarangan 

maupun hutan. Pemanenan umbi ganyong dapat dilakukan 4-8 bulan setelah 

tanam dengan hasil panen yang bervariasi dari 23 ton/ha pada 4 bulan menjadi 45-

50 ton/ha pada 8 bulan, atau 85 ton/ha setelah setahun. Tepung yang dihasilkan 

adalah sekitar 4-10 ton/ha (Anonymous, 1998).  

Umbi ganyong umumnya berukuran panjang 10-15 cm dan diameter 5-9 

cm. Bagian tengahnya tebal dan dikelilingi berkas bersisik dengan akar serabut 

tebal. Sifat kimia ganyong mengandung serat dan enzim fenolase tinggi, sehingga 

ganyong termasuk umbi berserat yang mudah mengalami pencoklatan (Suismono, 

2001). Adapun kandungan gizi umbi ganyong terdapat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel  1. Kandungan Gizi Umbi Ganyong (dalam 100 g umbi ganyong). 

Unsur gizi Banyaknya (proporsi) 

Kalori 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Fosfat 

Zat besi  

Vit. B  

Vit. C1 

Air  

62 kal 

0,7 g 

0,07 g 

14,7 g 

13,65 g 

45 g 

13 g 

0,07 g  

6,5 g 

48,8 g 

Sumber : Kasno et al. (2006) 

Karbohidrat umbi ganyong berisi lebih dari 90% pati (mengandung 27,4% 

amilosa dan  72,1% amilopektin) dan sekitar 10% gula (glukosa dan sukrosa). Pati 

yang dihasilkan berupa serbuk berwarna kekuningan dan mengkilat. Patinya dapat 

digunakan dalam industri makanan dan juga sebagai kanji atau pati binatu (Flach 

dan Rumawas, 1996).  

Pati ganyong merupakan produk setengah jadi hasil olahan umbi ganyong. 

Menurut Hadiatmi et al. (2001), kadar pati ganyong  berkisar antara  31,3-38,9%. 

Pati ganyong memiliki kandungan amilosa sebanyak 27,4% dan amilopektin 

72,6% (Pamuji, 2005). Adapun perbandingan komposisi amilosa dan amilopektin 

antara pati ganyong dengan tapioka disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan Komposisi Amilosa dan Amilopektin antara Pati 

Ganyong dengan Tapioka 

Jenis Pati Kelembaban (%) 

b/b 

Amilosa (%) 

b/b 

Amilopektin (%) 

b/b 

Tapioka 

Pati Ganyong 

16,4 

24,3 

17,6 

27,4 

82,4 

72,6 

Sumber : Pamuji (2005) 

Menurut Pamuji (2005), kandungan amilosa pati ganyong juga lebih besar 

(sekitar 27,4 % b/b) bila dibandingkan dengan tapioka (sekitar 17,6 % b/b). 

Makin tinggi kandungan amilosa maka elastisitas pati akan meningkat pula, 



 

 

sedangkan makin tinggi kandungan amilopektin akan semakin menghambat 

pembentukan gel serta menurunkan elastisitas.  

 

2.2 Sorbitol 

Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang 

ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer, 

sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer. Beberapa jenis 

plastisizer yang dapat digunakan dalam pembuatan edible film adalah gliserol, 

lilin lebah, polivinil alkohol dan sorbitol (Julianti dan Nurminah, 2007). 

Menurut Winarno (2008), sorbitol dengan rumus kimia C6H14O6 dan 

berat molekul 182.17 atau D Sorbitol atau D-Glucitol atau D Sorbite adalah 

monosakarida poliol (1, 2, 3, 4, 5, 6 – Hexane hexol). Sorbitol berupa senyawa 

yang berbentuk granul atau Kristal dan berwarna putih dengan titik leleh berkisar 

antara 89
o
C sampai dengan 101

o
C, higroskopis, dan berasa manis. Sorbitol 

memiliki tingkat kemanisan relative sama 0,5 samapai dengan 0,7 kali kemanisan 

sukrosa dengan nilai kalori sebesar 2,6 kkal/g atau setara 10,87 kal/g. Sorbitol 

memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan higrokopis.  

 Menurut Bourtoom (2001), sorbitol adalah salah satu bahan tambahan 

yang digunakan dalam pembuatn edible film. Konsentrasi sorbitol berpengaruh 

terhadap penurunan nilai tensil strength pada edible film, serta berpengaruh pada 

peningkatan nilai elongasi dan permeabilitas uap air. Jika dibandingkan dengan 

gliserol, sorbitol dapat menghasilkan edible film dengan sifat fisik yang lebih 

baik. Beberapa penelitian pembuatan edible film yang menggunakan sorbitol 

sebagai plasticizer dapat dilihat pada Tabel 3. 



 

 

Tabel 3. Perbandingan Tensil Strength, Elongasi, dan Permeabilitas Uap Air 

Pada Beberapa Edible Film yang menggunakan Sorbitol 

Bahan/Sorbitol 

(w/v : v/v dari volume 

larutan edible film) 

 

Tensil Strength 

(N/cm
2
) 

Elongasi 

(%) 

Permeabilitas Uap Air 

(g.mm/m
2
.24 jam.Kpa) 

Pati Ubi Jalar : Sorbitol 

(3,95% : 1,5%) 
4,14575 32,39 1,25078.10-9 

Pati Sagu : Sorbitol 

(3% : 40%) 
130 7 1,8.10-9 

Pati Ubi Kayu : Sorbitol 

(3% : 40%) 
105 5 2,5.10-9 

Pati Jagung : Sorbitol 

(3% : 40%) 
190 12 3.10-9 

Pati Beras : Sorbitol 

(3% : 40%) 
120 4 8. 10-9 

Sumber : Bourtoom (2001) 

  

2.3 Edible Film Secara Umum 

Edible film adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk di atas komponen makanan yang berfungsi sebagai 

penghambat transfer massa (misalnya kelembaban, oksigen, lemak dan zat 

terlarut) dan atau sebagai carrier bahan makanan atau aditif dan atau untuk 

meningkatkan penanganan makanan (Krochta, 1992 dalam Julianti dan Nurminah, 

2007). 

            Edible film harus mempunyai sifat-sifat yang sama dengan film kemasan 

seperti plastik, yaitu harus memiliki sifat menahan air sehingga dapat mencegah 

kehilangan kelembaban produk, memiliki permeabilitas selektif terhadap gas 

tertentu, mengendalikan perpindahan padatan terlarut. untuk mempertahankan 

warna, pigmen alami dan gizi, serta menjadi pembawa bahan aditif seperti 

pewarna, pengawet dan penambah aroma yang memperbaiki mutu bahan pangan 

(Julianti dan Nurminah, 2007). 



 

 

Komponen utama penyusun edible film dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

protein, polisakarida, dan lipida. Bahan-bahan tambahan yang sering dijumpai 

dalam pembuatan edible film adalah antimikroba, antioksidan, flavor dan pewarna 

(Han, 2005). 

Komponen utama yang sangat berperan dalam pembuatan edible film dari 

polisakarida adalah amilosa. Pati dengan kadar amilosa tinggi banyak digunakan 

untuk berbagai produk seperti pada biodegradable film yang berfungsi sebagai 

substrat enzim maupun sebagai pengikat pada pembuatan tablet. Sebaliknya pati 

dengan kadar amilopektin tinggi sangat sesuai untuk bahan roti dan kue karena 

sifat amilopektin yang sangat berpengaruh terhadap swelling properties (Hartati 

dan Prana, 2003).  

 

2.3.1 Pembuatan Edible Film 

Menurut Ahmadi dkk (2005), tahapan pembuatan edible film adalah 

sebagai berikut: 

1. Pensuspensian bahan dalam pelarut 

Pembuatan larutan film diawali dengan pensuspensian bahan dalam pelarut 

seperti etanol, air atau bahan pelarut yang lain. 

2. Penambahan plasticizer 

Plasticizer ditambahkan untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanik yaitu 

memberikan fleksibilitas pada sebuah polimer film sehingga film lentur ketika 

dibengkokan. 

3. Pengaturan suhu 

Tujuan dari pengaturan suhu adalah untuk membentuk pati tergelatinisasi 



 

 

yang merupakan awal pembentukan film. Suhu pemanasan pati akan 

menentukan sifat fisik dan mekanik edible film, karena suhu akan menentukan 

tingkat gelatinisasi dan sifat pasta yang terbentuk. 

4. Pengeringan 

Pengeringan bertujuan untuk menguapkan pelarut sehingga diperoleh film. 

Suhu mempengaruhi waktu pengeringan dan kenampakan film yang 

dihasilkan. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Edible film 

Menurut Bastida et al., (2004), kekuatan edible film  dipengaruhi oleh 

struktur kimia polimer, adanya bahan aditif dan kondisi lingkungan selama 

berlangsungnya pembuatan edible film. Selain itu, faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap pembuatan edible film adalah sebagai berikut: 

1. Konsentrasi pati 

Konsentrasi pati memberikan kadar amilosa dalam larutan pati sehingga   

berpengaruh terhadap sifat pasta yang dihasilkan sebagai bahan dasar edible 

film. Kosentrasi pati juga mempengaruhi ketebalan edible film yang dihasilkan 

(Purwitasari, 2001). 

2. Suhu 

Suhu pada proses pemanasan berpengaruh terhadap proses gelatinisasi. 

Temperatur yang tidak tepat dapat menyebabkan proses gelatinisasi tidak 

sempurna, sehingga pasta yang dihasilkan menjadi tidak bagus (Utari dkk, 

2008).  

3. Plasticizer dan bahan aditif lainnya  



 

 

Senyawa plasticizer seperti gliserol dan sorbitol banyak ditambahkan dalam 

pembuatan edible film untuk memperbaiki sifat mekaniknya. Penambahan 

senyawa aditif pada pembuatan edible film dilakukan untuk memperbaiki sifat 

fungsional, organoleptik, gizi, dan karakteristik mekanik film (Sinung et al., 

2002).  

 

2.3.3 Manfaat Edible Film 

Menurut Krochta et al., (1994) keuntungan penggunaan edible film 

dibandingkan pengemas tradisional dan pengemas sintetis antara lain: 

1. Edible film dapat dikonsumsi dengan produk yang dikemas dan tidak 

menimbulkan efek keracunan. 

2. Jika edible film tidak dimakan, edible film dapat memberikan kontribusi 

yang baik pada lingkungan karena tidak menimbulkan polusi dan dapat 

didegradasi oleh alam. 

3. Pada edible film dapat ditambahkan bahan tambahan yang bergizi untuk 

meningkatkan kualitas edible film. 

4. Edible film dapat mempertinggi sifat organoleptik pada beberapa 

komponen makanan seperti flavor, warna dan rasa. 

5. Edible film dapat menghambat penurunan mutu (Julianti dan Nurminah, 

2007). 

6. Bahannya yang berasal dari sumber yang terbarukan (Julianti dan 

Nurminah, 2007). 

  

2.4 Tensil Strength 



 

 

Menurut Gontard (1993), kuat tarik merupakan kemampuan suatu bahan 

dalam menahan tekanan yang diberikan saat bahan tersebut berada dalam 

regangan maksimal. Kekuatan peregangan menggambarkan tekanan maksimal 

yang dapat diterima oleh bahan atau sampel. Pengukuran kekuatan peregangan 

tersebut berguna untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk 

mencapai tarikan maksimal pada setiap satuan luas film (Yati, 2007).  

Kuat tarik (tensil strength) adalah gaya tarik maksimum yang dapat 

ditahan oleh sebuah film. Parameter ini menggambarkan gaya maksimum yang 

terjadi pada film selama pengukuran berlangsung. Hasil pengukuran ini 

berhubungan erat dengan jumlah plastisizer yang ditambahkan pada proses 

pembuatan film. Penambahan plastisizer lebih dari jumlah tertentu akan 

menghasilkan film dengan kuat tarik yang lebih rendah (Lai et al., 1997). 

Peningkatan konsentrasi pati yang digunakan pada pembuatan edible film dapat 

meningkatkan sifat mekanis dari film (Han, 2005). Semakin banyak pati yang 

digunakan, maka semakin rapat matriks film yang terbentuk, sehingga 

diperlukan gaya yang lebih besar untuk menarik film hingga putus. Hal ini 

berdampak pada peningkatan nilai tensil strength film (Pranata et al., 2002). 

 

2.5 Elongasi atau Perpanjangan Edible Film 

Perpanjangan  adalah  kemampuan  film  memanjang pada saat  diberi 

gaya tarik. Nilai perpanjangan menggambarkan kemampuan rentang suatu film 

(Park et al., 1996). Nilai perpanjangan film  dipengaruhi oleh komposisi  bahan 

penyusun film. Adanya penambahan plasticizer berupa asam lemak maupun 

golongan poliol dapat meningkatkan perpanjangan film. 



 

 

 

2.6 Permeabilitas Uap Air 

Permeabilitas didefenisikan sebagai transmisi uap air kedalam suatu bahan 

tanpa menyebabkan keretakan atau kerusakan bahan tersebut. Permeabilitas suatu 

bahan terhadap uap air dapat diketahui dari tingkat kecepatan perpindahan uap air  

pada bahan tersebut. ASTM (1989) dalam Cuq et al. (1996) lebih lanjut 

mendefinisikan permeabilitas terhadap uap air atau water vapor transmission rate 

sebagai kecepatan perpindahan uap air melalui suatu unit area dari material 

dengan ketebalan tertentu, pada kondisi yang spesifik. Permeabilitas kemasan film 

dipengaruhi oleh tekanan, luas permukaan kemasan, ketebalan kemasan, 

konsentrasi gas, dan temperature (Afrianto, 2008). 

Menurut Harris (2001), karakteristik edible film yang dihasilkan dari pati 

sudah cukup bagus, namun laju transmisi terhadap uap air masih cukup tinggi. Hal 

ini disebabkan oleh bahan baku yang digunakan termasuk kelompok hidrokoloid 

yang memang bersifat higroskopis. Film dari hidrokoloid umumnya mempunyai 

struktur mekanis yang cukup bagus, namun kurang bagus terhadap penghambatan 

uap air. Film yang baik adalah film yang memiliki laju transmisi uap air minimal, 

karena fungsi utama film adalah menghambat migrasi uap air antara makanan 

yang dikemas dengan lingkungannya (Gontard et al., 1992 dalam Sinung et al., 

2002). 

Menurut McHugh et al. (1994), penambahan plasticizer dengan sorbitol 

dapat memberikan permeabilitas uap air yang lebih rendah pada film 

dibandingkan dengan plasticizer seperti; polietilen glikol, sukrosa dan gliserol dan 

pada faktanya sorbitol memiliki ikatan air yang rendah dibanding gliserol 



 

 

sehingga film yang dihasilkan memiliki permeabilitas uap air yang rendah. 

Peningkatan konsentrasi sorbitol seiring dengan penurunan permeabilitas uap air 

pada film (Bourtoom, 2001). 

 

 

2.7 Analisis Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan tidak 

tetap dalam satu tahun meliputi biaya bahan baku dan bahan pembantu, biaya 

tenaga kerja, dan pengeluaran tambahan pabrik. Biaya produksi yang termasuk 

dalam pengeluaran tambahan pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan 

yaitu: biaya pemeliharaan, biaya administrasi, dan biaya depresiasi yang secara 

langsung memerlukan pengeluaran uang tunai (Mulyadi, 1997). 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan edible film dari pati 

ganyong dilakukan oleh Fitriana (2002) dengan judul Optimalisasi Permeabilitas 

Edible Film Pati Ganyong (Canna edulis) dari Faktor Konsentrasi Pati Ganyong 

dan Konsentrasi Gliserol serta Analisis Biaya Produksi. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Fitriana, perlakuan terbaik didapatkan dengan konsentrasi 

pati ganyong 6,5% dan konsentrasi gliserol 1,5% dengan nilai permeabilitas uap 

air 4,7 g.mm/m
2
.24 jam.Kpa, elongasi 40% dan tensil strength 20 N/cm

2
. 

Berdasarkan perlakuan konsentrasi pati ganyong 6,5% dan konsentrasi gliserol 

1,5%, analisis biaya produksi menghasilkan total biaya produksi selama 1 tahun 

sebesar Rp. 305.996.283,50; harga pokok produksi sebesar Rp. 13.075,48 per 

kemasan dan harga jual tingkat produsen Rp. 18.350,00 per kemasan dengan 



 

 

kapasitas produksi perhari 25 kemasan dengan total produksi 1950 lembar edible 

film dengan ukuran tiap lembar 25x30 cm. 

 

2.9 Hipotesis  

Diduga pada konsentrasi pati ganyong dan sorbitol yang tepat, 

menghasilkan edible film memiliki sifat fisik yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Pembuatan edible film dan pelaksanaan penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Laboratorium Teknologi Agrokimia Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, penelitian 

dilaksanakan pada bulan April 2011.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada pembuatan pati ganyong adalah pisau 

(aluminium), timbangan analitik, kain saring, wadah plastik, oven, blender 

“Maspion” dan jam tangan. Alat yang digunakan untuk pembuatan edible film 

adalah plat kaca ukuran 30 cm x 10 cm x 0,5 cm, oven, gelas ukur, pengaduk, 

plastik mika, hot plate, magnetic stirer, labu takar, timbangan digital analitik, dan 

pipet volume.  

Alat yang digunakan untuk mengukur kadar pati ganyong adalah 

beakerglass 500 ml (Pyrex), beakerglass 250 ml (Pyrex), beakerglass 100 ml 

(Pyrex), penangas air, pipet volume, spatula kaca, kertas saring, pipet tetes, buret, 

dan statif. Alat untuk mengukur kadar air pada pati ganyong dan edible film yaitu 

oven, desikator, timbangan digital analitik, dan cawan petri (Pyrex). Alat yang 

digunakan untuk mengukur ketebalan, elongasi dan tensile strength adalah 

universal testing instrumen tipe LLOOYD/1000 S. Alat untuk mengukur 



 

 

permeabilitas uap air dari edible film adalah cup 250 ml, desikator, timbangan 

digital. 

 

3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan untuk pembuatan edible film dari pati ini adalah 

umbi ganyong segar yang didapatkan dari Desa Tawangsari, air, aquadest, asam 

sitrat dan sorbitol, kemudian bahan yang digunakan untuk analisa adalah NaCl 

(pa), aquadest, silica gel, NaOH 1 N, etanol 95%, Iod dan asam asetat. 

 

3.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi: 

1. Sumber pati yang digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan edible 

film berasal dari umbi ganyong . 

2. Karakter edible film akhir berbentuk lembaran transparan yang diukur 

elongasi, tensile strength, dan permeabilitas uap air. 

3. Variable yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah konsentrasi pati 

ganyong dalam batas 5,5% hingga 6,5% b/v dari volume larutan edible 

film dan konsentrasi sorbitol dalam batas 1,5% hingga 2,5% v/v dari 

volume larutan edible film.  

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Prosedur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara faktorial dengan dua faktor (konsentrasi pati ganyong 

dan sorbitol), masing–masing faktor memiliki tiga level dan masing–masing 

perlakuan diulang 3 kali. Total perlakuan pada penelitian ini adalah 27 perlakuan. 

Faktor dan level yang digunakan sebagai berikut: 

 

Mulai 

Perumusan masalah 

 

Studi literatur 

Penelitian Pendahuluan 

Penentuan Hipotesis dan Metode Rancangan Percobaan  

Pelaksanaan Penelitian dan Analisa Hasil Penelitian 

Pemilihan Alternatif Terbaik 

 

Kesimpulan  

Selesai  

Analisis Biaya Produksi 

 

Gambar 1. Prosedur Penelitian 



 

 

P1 : Pati Ganyong 5,5% (b/v dari larutan edible film) 

P2 : Pati Ganyong 6% (b/v dari larutan edible film)   

P3: Pati Ganyong 6,5% (b/v dari larutan edible film)  

S1 : Sorbitol 1,5% (b/v dari larutan edible film) 

S2 : Sorbitol 2% (b/v dari larutan edible film) 

S3 : Sorbitol 2,5% (b/v dari larutan edible film) 

Dimana kombinasi perlakuan adalah sebagai berikut: 

P1S1 : Konsentrasi Pati Ganyong 5,5% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 1,5% (b/v dari larutan edible film) 

P1S2 : Konsentrasi Pati Ganyong 5,5% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 2% (b/v dari larutan edible film) 

P1S3 : Konsentrasi Pati Ganyong 5,5% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 2,5% (b/v dari larutan edible film) 

P2S1 : Konsentrasi Pati Ganyong 6% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 1,5% (b/v dari larutan edible film) 

P2S2 : Konsentrasi Pati Ganyong 6% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 2% (b/v dari larutan edible film) 

P2S3 : Konsentrasi Pati Ganyong 6% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 2,5% (b/v dari larutan edible film) 

P3S1 : Konsentrasi Pati Ganyong 6,5% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 1,5% (b/v dari larutan edible film) 

P3S2 : Konsentrasi Pati Ganyong 6,5% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 2% (b/v dari larutan edible film) 



 

 

P3S3 : Konsentrasi Pati Ganyong 6,5% (b/v dari larutan edible film) dengan 

konsentrasi Sorbitol 2,5% (b/v dari larutan edible film) 

 

3.6 Pelaksanaan Penelitian 

3.6.1 Pembuatan Pati Ganyong  

a. Umbi ganyong yang didapatkan dari petani dalam keadaan segar ditimbang 

dan dicuci hingga bersih dan diambil sebanyak 3 kg. 

b. Umbi ganyong yang telah bersih kemudian dipotong dan dihaluskan  

c. Umbi ganyong yang telah halus kemudian ditambahkan air dengan proporsi 

berat umbi ganyong dan volume air bersih adalah 1:3. 

d. Campuran antara umbi ganyong dan air disaring menggunakan kain saring dan 

dipisahkan antara ampas dan larutan pati.  

e. Ampas dicampur dengan air lagi dengan proporsi berat ampas dan volume air 

adalah 1:2. 

f. Ampas yang telah dicampur dengan air akan disaring dan dipisahkan antara 

larutan pati dan ampas menggunakan kain saring. 

g. Larutan pati yang didapatkan dari 2 kali penyaringan antar ampas dan larutan 

pati, dicampur dan diendapkan selama 3 jam 

h. Setelah endapan pati terbentuk, dilakukan proses pemisahan antara air dan pati 

basah. 

i. Pati basah dikeringkan dengan oven pada suhu 50
0
C selama 8 jam. 

j. Pati ganyong yang sudah kering, dihaluskan dan diayak menggunakan ayakan. 

Diagram proses pembuatan pati ganyong bisa dilihat pada Gambar 2 dan flow 

process chart pembuatan pati ganyong pada Gambar 3. 



 

 

 

3.6.2 Pembuatan Edible film  

a. Pati ganyong diambil sebanyak 5,5%; 6%, dan 6,5% w/v dari volume larutan 

edible film, kemudian dicampurkan dengan sorbitol sebanyak 1,5 %; 2 %, dan 

2,5% v/v dari volume larutan edible film, serta ditambahkan aquades sampai 

volume larutan 250 ml. 

b. Pati ganyong yang telah tercampur dengan aquades dan sorbitol diaduk 

menggunakan hot plate tanpa suhu selama 5 menit sehingga menjadi larutan 

edible film. 

c. Larutan edible film kemudian dipanaskan dengan suhu 90°C selama 20 menit. 

d. Setelah larutan berwarna jernih, ditambahkan dengan asam sitrat dengan 

konsentrasi 2 % (w/w dari berat pati ganyong) dan diaduk selama 5 menit. 

e. Larutan edible film didinginkan selama 15 menit pada suhu kamar. 

f. Larutan edible film yang sudah dingin, dituangkan ke plat kaca yang sudah 

dilapisi plastik mika dengan volume tertentu untuk menghasilkan edible film 

dengan ketebalan 0,03 mm. Untuk konsentrasi pati ganyong 5,5% w/v dari 

volume larutan edible film diperlukan 7 ml larutan edible film dan untuk 

konsentrasi 6% w/v dari volume larutan edible film diperlukan 7,5 ml larutan 

edible film. Sedangkan untuk konsentrasi 6,5% w/v dari volume larutan edible 

film  diperlukan 8 ml larutan edible film. 

g. Larutan edible film diratakan pada cetakan menggunakan pengaduk dan 

dikeringkan dengan oven selama 24 jam pada suhu 50
0
C. 

h. Setelah 24 jam dikeringkan dalam oven, edible film didinginkan pada suhu 

ruang selama 15 menit.  



 

 

i. Dilakukan analisa. 

Diagram proses pembuatan edible film bisa dilihat pada Gambar 4 dan flow 

process chart pembuatan edible film pada Gambar 5. 

  

3.7 Pengujian Kualitas Fisik dan Kimia  

3.7.1 Pada Pati Ganyong   

a. Analisa kadar air pati ganyong  (Aliawati, 2003). 

b. Analisa kadar pati ganyong  (Dewan Standarisasi Nasional, 1998). 

c. Analisa kadar amilosa pada bahan baku berupa pati ganyong (Dewan 

Standarisasi Nasional, 1998). 

 

3.7.2 Pada Edible film 

a. Analisa Permeabilitas uap air edible film (ASTM dalam Cuq et al.,1996) 

b. Analisa elongasi dan tensile strength, edible film dipotong huruf I  (Cuq et 

al., 1996).  

 

3.8 Pengolahan dan Analisa Data 

Pengolahan data dan analisa data dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan konsentrasi pati ganyong dan sorbitol terhadap sifat fisik edible film. 

Data yang diperoleh dari pengolahan data kemudian dihitung menggunakan 

analisis ragam, apabila dari hasil perhitungan analisis ragam antar perlakuan 

terdapat beda nyata maka akan dilakukan uji BNT dengan selang kepercayaan α = 

0,05. 
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Gambar 2.  Diagram Alir Pembuatan Pati Ganyong (Modifikasi dari Fitriana, 2002) 
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Gambar 6.  Flow Process Chart Pembuatan Edible Film dari Pati Ganyong 

 



 

 

 

3.9 Pemilihan Alternatif Terbaik 

Pemilihan alternatif terbaik dengan menggunakan metode Multiple Atribut 

(Zeleny, 1982), dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai ideal masing-masing atribut. 

2. Menghitung derajat kerapatan (d
k

i) 

3. Menghitung jarak kerapatan ( L1, L2 dan L )   

Perlakuan terbaik diperoleh dari sejumlah alternatif yang memiliki jarak 

kerapatan ( L1, L2 dan L )  paling minimum dari hasil perhitungan menggunakan 

metode Multiple Atribut, secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.  

 

3.10 Analisis Biaya Produksi 

 Analisis biaya produksi dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya yang 

akan dikeluarkan dalam pembuatan edible film dari pati ganyong. Biaya produksi 

meliputi biaya bahan baku dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja, dan 

pengeluaran tambahan pabrik. Kebutuhan biaya produksi dihitung selama proses 

produksi. Dalam sekali produksi dihasilkan edible film sebanyak 10 unit kemasan 

tiap hari, sehingga kebutuhan biaya produksi dihitung untuk 1000 lembar edible 

film dengan ukuran 35x50 cm. 

 

 

 

 

 



 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Bahan Baku Edible film 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan edible film pada penelitian 

ini adalah umbi ganyong segar yang berasal dari desa Tawangsari, Pujon. Kualitas 

Produk pati ganyong dipengaruhi oleh kualitas dari umbi ganyong. Perbandingan 

kualitas pati ganyong dan SNI tepung tapioka disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Kualitas Pati Ganyong Hasil Penelitian 

dengan SNI Tepung Tapioka 

No Karakteristik Hasil Penelitian SNI Tepung Tapioka 

1 Kadar Pati (%) 62,99 - 

2 Kadar Amilosa (%) 35,16 - 

3 Kadar Air (%) 9,06 Maks 15 

4 Rendemen (%) 14,73 - 
 

Kadar pati pada pati ganyong yang digunakan dalam pembuatan edible 

film ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 62,99%. Perbedaan nilai kadar pati 

diduga dikarenakan umur umbi ganyong berbeda pada saat diolah menjadi pati 

ganyong.  Semakin tua umur umbi ganyong, maka kadar patinya semakin besar. 

Namun setelah umur umbi ganyong lebih dari 1 tahun, kadar patinya akan 

berkurang karena berubah menjadi gula. Dengan nilai kandungan sebesar 62,99%, 

maka pati ganyong termasuk golongan kadar pati tinggi. Dikatakan memiliki 

kadar pati tinggi jika nilainya >58% (Antarlina, 1997). Keberadaan pati sebagai 

bahan baku pembuatan edible film sangat diperlukan karena pati terdiri dari 

amilosa dan amilopektin. Edible film adalah lapisan tupis bahan pangan yang 

dapat dimakan, oleh karena itu pada saat dimakan edible film akan meleleh karena 

terkena air ludah. Hal ini berhubungan dengan kandungan amilosa pada pati. 



 

 

Menurut Richana (2006), pati merupakan salah satu jenis polisakarida yang terdiri 

atas amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah senyawa organic yang terdiri dari 

unit-unit glukosa yang berikatan satu dengan yang lain dengan ikatan α –(1,4)-D-

glukosa sehingga merupakan satu rantai lurus dengan ujung yang berbeda. Pada 

amilosa terdapat gugus hidroksil, sehingga dengan makin banyak unit glukosanya 

maka makin banyak pula gugus hidroksilnya. Adanya gugus hidroksil ini 

menyebabkan amilosa mudah menyerap air sehingga bisa larut apabila terkena air. 

Oleh karena itu, pada saat dimakan, edible film akan meleleh apabila terkena air.  

Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. Kadar amilosa pada pati ganyong 

hasil penelitian rata-rata sebesar 35,16%. Amilosa pada pati ganyong ini termasuk 

dalam amilosa tinggi sesuai dengan Winarno (2004) yang membedakan pati 

berdasarkan kandungan glukosanya menjadi empat yaitu sangat rendah (kadar 

amilosa <9%), rendah (kadar amilosa lebih kecil dari 9-20%), menengah (kadar 

amilosa antara 20-25%) dan tinggi (kadar amilosa 25-30%). 

Pati ganyong yang digunakan untuk pembuatan edible film memiliki nilai 

rata-rata kadar air sebesar 9,06%; sedangkan standar SNI untuk tepung tapioca 

sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar air pati ganyong masih 

memenuhi standar kadar air yang ditetapkan oleh SNI. Air merupakan komponen 

penting dalam bahan pangan. Kadar air yang terdapat dalam bahan pangan tidak 

hanya berpengaruh pada stabilitas bahan pangan, tetapi juga mengontrol 

pertumbuhan mikroorganisme. Keberadaan air yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap kualitas dan masa simpan dari pati ganyong. 



 

 

Rendemen pati merupakan perbandingan antara berat pati yang diperoleh 

dengan berat bahan dasarnya. Rendemen yang diperoleh dari hasil ekstraksi pati 

gayong sebesar 14,73 % dengan berat akhir sebesar 442 g dan berat awal bahan 

baku sebesar 3000 g. Rendemen pati yang didapatkan dipengaruhi oleh granula 

pati berukuran kecil (sekitar 5% dari jumlah total) yang sangat mudah sekali 

membentuk koloid dan hilang ketika proses ekstraksi, pencucian dan pengendapan 

(Woolfe, 1992). 

 

 4.2 Karakteristik Edible Film  

Edible film adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk di atas komponen makanan yang berfungsi sebagai 

penghambat transfer massa (misalnya kelembaban, oksigen, lemak dan zat 

terlarut) dan atau sebagai carrier bahan makanan atau aditif dan atau untuk 

meningkatkan penanganan makanan (Krochta, 1992 dalam Julianti dan Nurminah, 

2007). Edible film memiliki beberapa sifat penting yang berhubungan dengan 

fungsinya sebagai pengemas antara lain permeabilitas uap air rendah, elongasi dan 

tensil strength tinggi.  

 

4.2.1 Tensil Strength 

Tensil Strength adalah gaya tarikan maksimum yang dapat ditahan oleh 

edible film selama pengukuran berlangsung (Latief, 2001). Dari hasil penelitian 

diperoleh rata-rata  nilai tensil strength berkisar antara 2,09 N/cm
2
 – 5,09 N/cm

2
. 

Rerata nilai tensil strength dapat dilihat pada Lampiran 3. 



 

 

Hasil analisa ragam terhadap nilai tensil strength edible film, menunjukkan 

bahwa interaksi antara faktor P (konsentrasi pati ganyong) dengan faktor S 

(konsentrasi sorbitol) berbeda nyata. Interaksi yang berbeda nyata artinya 

konsentrasi pati ganyong dan sorbitol memberikan efek yang signifikan terhadap 

tensil strength dari edible film yang dihasilkan. Hasil analisis ragam terhadap 

tensil strength edible film terdapat pada Lampiran 3. 

Tabel 5.  Rerata Tensil Strength Edible Film pada Berbagai Perlakuan 

Perlakuan Rerata Tensil 

Strenth 

Notasi 

P1S1 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 1.5%) 3,20 e 

P1S2 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 2%) 2,48 b 

P1S3 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 2.5%) 2,09 a 

P2S1 (pati ganyong 6%, sorbitol 1.5%) 3,29 ef 

P2S2 (pati ganyong 6%, sorbitol 2%) 2,94 d 

P2S3 (pati ganyong 6%, sorbitol 2.5%) 2,53 bc 

P3S1 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 1.5%) 5,69 i 

P3S2 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 2%) 3,76 h 

P3S3 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 2.5%) 3,53 g 

Keterangan : BNT α0,05 = 0,623 

*) Notasi yang sama tidak menunjukkan perbedaan 

  

Pada Tabel 5 disajikan rerata nilai tensil strength tertinggi pada perlakuan 

P3S1 (konsentrasi pati ganyong 6,5% dan konsentrasi sorbitol 1,5%) dengan nilai 

tensil strength sebesar 5,69 N/cm
2
. Sedangkan untuk rerata tensil strength 

terendah diperoleh perlakuan P1S3 (Konsentrasi pati ganyong 5,5% dan 

konsentrasi sorbitol 2,5%). Berdasarkan Tabel 5, dapat dikatakan bahwa masing-

masing faktor saling berpengaruh terhadap tensil strength edible film. Konsentrasi 

pati ganyong dan sorbitol saling mempengaruhi tensil strength edible film yang 

dihasilkan. Diduga semakin tinggi konsentrasi pati ganyong menyebabkan nilai 

tensil strength semakin tinggi, namun dengan semakin tinggi konsentrasi sorbitol 

menyebabkan penurunan nilai tensil strength. Bila tensil strength tinggi 



 

 

menunjukkan bahwa bahan tersebut sulit patah. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin banyak matrik yang terbentuk akibat penambahan pati ganyong 

menyebabkan matrik edible film memiliki struktur yang kokoh sehingga 

kekuatannya semakin besar akibat perlakuan peregangan sehingga memiliki nilai 

tensil strenght yang tinggi (Fitriana, 2002). 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Latief (2001) kuat  tarik  dipengaruhi 

oleh bahan plasticizer yang ditambahkan dalam pembuatan edible film. Selain 

itu, semakin banyak pati yang digunakan, maka semakin rapat matriks film 

yang terbentuk, sehingga diperlukan gaya yang lebih besar untuk menarik film 

hingga putus. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai tensil strength film 

(Pranata et al., 2002). 

Gugus –(OH) sepanjang rantai sorbitol berikatan dengan amilosa. 

Ukuran molekul, konfigurasi dan jumlah total kelompok-kelompok fungsional 

hidroksida dari plasticizer dan kompatibilitas dengan polimer dapat 

mempengaruhi interaksi antara plastisizer dan polimer. Ikatan yang kuat antara 

amilosa dan sorbitol berpengaruh pada struktur amilosa sehingga hubungan 

sorbitol dan amilosa dapat menurunkan mobilitas amilosa. Penurunan mobilitas 

amilosa seiring dengan penurunan mobilitas rantai polimer, sehingga nilai tensil 

strength menurun (Chuayjuljit, 2009).  



 

 

 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Interaksi Perlakuan Terhadap Rerata Tensil 

Strength Edible Film 

 

Dari Gambar 6 dapat diketahui bahwa nilai tensil strength edible film 

mengalami peningkatan seiring dengan tingginya konsentrasi pati ganyong dan 

mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya konsentrasi sorbitol. 

Penggunaan pati ganyong yang semakin tinggi menyebabkan matrik edible film 

memiliki struktur yang kokoh sehingga kekuatannya terhadap kerusakan akibat 

perlakuan mekanis semakin besar. Semakin besar nilai tensil strength 

menunjukkan kualitas fisik edible film yang dihasilkan semakin baik. Menurut 

Gontard (1993) kekuatan peregangan atau tensil strength merupakan kemampuan 

edible film untuk menahan suatu beban gaya dari luar yang diberikan terhadap 

edible film. Bila nilai tensil strength tinggi menunjukkan bahwa bahan tersebut 

mempunyai kecenderungan sulit patah. 

Semakin tinggi proporsi penambahan sorbitol pada pembuatan edible film 

dapat menyebabkan penurunan nilai tensil strength. Proporsi penambahan sorbitol 
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yang semakin tinggi akan menurunkan kekuatan tensil strength edible film 

sehingga menurunkan kekuatan terhadap perlakuan mekanis yang semakin besar. 

Hal ini ditegaskan Gontard et al. (1993) bahwa akan terjadi penurunan gaya 

intermolekuler yang berlebihan pada polimer pembentuk film yang disebabkan 

oleh penambahan plasticizer. Gugus (-OH) pada rantai sorbitol diduga kuat 

menyebabkan terbentuknya ikatan hidrogen antara polimer dan plasticizer 

menggantikan interaksi antar polimer, sehingga gaya intermolekuler pada polimer 

akan turun. Menurut Proborini (2006), plasticizer yang ditambahkan akan 

menurunkan kekompakan dari molekul yang menyusun matrik film, sehingga 

kekuatan terhadap perlakuan mekanis yang besar akan turun. 

 

4.2.2 Elongasi 

Elongasi adalah kemampuan film untuk memanjang pada saat diberi gaya 

tarik. Nilai perpanjangan menggambarkan kemampuan rentang suatu film. Dari 

hasil analisis diperoleh elongasi edible film berkisar antara 38,33% -105,67%. 

Rerata nilai elongasi dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Hasil analisis ragam terhadap nilai elongasi edible film, menunjukkan 

bahwa interaksi antara faktor P (konsentrasi pati ganyong) dengan faktor S 

(konsentrasi sorbitol) sangat berbeda nyata. Selain itu masing masing perlakuan 

juga menunjukkan interaksi keduanya memberikan pengaruh yang sangat nyata. 

Rerata nilai elongasi edible film dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

 

 

Tabel  6.  Rerata Elongasi Edible Film pada Berbagai Perlakuan 

Perlakuan Rerata Elongasi Notasi 



 

 

P1S1 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 1,5%) 38,33 a 

P1S2 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 2%) 43,00 a 

P1S3 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 2,5%) 47,67 ab 

P2S1 (pati ganyong 6%, sorbitol 1,5%) 58,00 c 

P2S2 (pati ganyong 6%, sorbitol 2%) 64,67 cd 

P2S3 (pati ganyong 6%, sorbitol 2,5%) 86,33 e 

P3S1 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 1,5%) 92,00 ef 

P3S2 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 2%) 95,67 fg 

P3S3 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 2,5%) 105,67 h 

Keterangan : BNT α0,05 = 7,45 

*) Notasi yang sama tidak menunjukkan perbedaan 

Rerata nilai elogasi tertinggi diperoleh pada perlakuan P3S3 (konsentrasi 

pati ganyong 6,5% dan konsentrasi sorbitol 2,5%) dengan nilai sebesar 105,67%. 

sedangkan untuk nilai terendah pada perlakuan P1S1 (konsentrasi pati ganyong 

5,5% dan sorbitol 1,5%) dengan nilai 38,33%. Berdasarkan Tabel 6 dapat 

dikatakan bahwa konsentrasi pati ganyong dan sorbitol saling berpengaruh 

terhadap elongasi edible film. Penambahan pati ganyong dan sorbitol akan 

meningkatkan elongasi sehingga edible film yang dihasilkan menjadi lebih elastis 

dan tidak mudah patah. Penambahan pati ganyong akan memberikan struktur 

yang kompak pada edible film dan penambahan sorbitol dapat meningkatkan 

keplastisan edible film.  
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Gambar 8. Grafik Pengaruh Interaksi Perlakuan Terhadap Rerata Elongasi 

Edible Film 

 

Berdasarkan Gambar 7 dapat diketahui bahwa nilai elongasi edible film 

mengalami peningkatan seiring dengan tingginya konsentrasi pati ganyong dan 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya konsentrasi sorbitol. 

Diduga peningkatan konsentrasi pati ganyong seiring dengan peningkatan 

kandungan amilosa pada pembuatan edible film. Semakin tinggi kandungan 

amilosa dalam larutan pembentuk film berarti semakin banyak pula struktur tiga 

dimensi polimer film yang berakibat meningkatnya nilai elongasi. Amilosa 

mempunyai struktur rantai lurus yang memudahkan pembentukan ikatan tiga 

dimesi. Strukur ini yang menyebabkan amilosa dapat membentuk gel yang kuat 

dan tidak rapuh. Menurut Elliason (1996), makin banyak jumlah amilosa terlarut 

dan tingginya kemampuan pengembangan granula mampu meningkatkan elongasi 

film.  

Proposi penambahan sorbitol juga berpengaruh terhadap peningkatan 

elastisitas edible film. Dengan penambahan sorbitol sebagai plasticizer akan 

menurunkan gaya intermolekuler yang berlebihan pada polimer pembentuk film. 

Dengan makin banyaknya jumlah sorbitol, maka gaya intermolekuler pada 

polimer penyusun fim akan semakin kecil karena digantikan oleh sorbitol. Hal 

inilah yang menyebabkan penurunan mobilitas rantai polimer sehingga dapat 

meningkatkan nilai elongasi. 

Penambahan sorbitol menyebabkan penambahan ruang kosong dalam 

molekul sehingga molekul primer dapat bergerak leluasa yang berarti bahwa 

edible film menjadi lebih lentur, semakin banyak sorbitol yang ditambahkan maka 



 

 

semakin banyak ruang antar ikatan molekulnya. Hal ini menyebabkan 

peningkatan kemungkinan deformasi rantai untuk tidak kembali ke posisi semula 

(Kusuma,2005). Penambahan plasticizer pada edible film akan menurunkan 

mobilitas rantai polimer yang berakibat pada naiknya perpanjangan film (Gontard 

et al., 1993). 

Ketika poliol seperti xylitol dan sorbitol, dipanaskan di atas suhu leleh 

(Tm) dan didinginkan tenang, maka didapatkan amorphous yang meleleh. 

Temperatur transisi gelas (Tg) dapat ditentukan untuk campuran ini poliol 

amorf anhidrat. Nilai Glass transisi yang didapatkan lebih besar dari nilai glass-

rubber transition dan menyebabkan perubahan mobilitas molecular. Penurunan 

mobilitas rantai polimer menyebabkan film menjadi lebih fleksibel dan 

kekuatannya menahan tekanan akan menurun (Liu, 2011) 

 

 

4.2.3 Permeabilitas Uap Air 

ASTM (1989) dalam Cuq et.al. (1996) lebih lanjut mendefinisikan 

permeabilitas terhadap uap air atau water vapor transmission rate sebagai 

kecepatan perpindahan uap air melalui suatu unit area dari material dengan 

ketebalan tertentu, pada kondisi yang spesifik. Dari hasil penelitian diperoleh rata-

rata nilai permeabilitas uap air berkisar antara 3,56.10
-9

 g.mm/m2.24 jam.kPa – 

5,8.10
-9

 g.mm/m2.24 jam.kPa. Rerata nilai tensil strength dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

Hasil analisa ragam terhadap nilai tensil strength edible film, menunjukkan 

bahwa interaksi antara faktor P (konsentrasi pati ganyong) dengan faktor S 



 

 

(konsentrasi sorbitol) berbeda nyata. Interaksi yang berbeda nyata artinya 

konsentrasi pati ganyong dan sorbitol memberikan efek yang signifikan terhadap 

permeabilitas uap air dari edible film yang dihasilkan. Hasil analisis ragam 

terhadap permeabilitas uap air edible film terdapat pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Rerata Permeabilitas Uap Air Edible Film pada Berbagai 

Perlakuan 

Perlakuan Rerata Permeabilitas 

Uap Air (10
-9

 

g.mm/m
2
.24 jam.kPa) 

Notasi 

P1S1 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 1,5%) 5,80 i 

P1S2 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 2%) 4,94 h 

P1S3 (pati ganyong 5,5%, sorbitol 2,5%) 4,85 g 

P2S1 (pati ganyong 6%, sorbitol 1,5%) 4,60 f 

P2S2 (pati ganyong 6%, sorbitol 2%) 4,37 e 

P2S3 (pati ganyong 6%, sorbitol 2,5%) 4,10 d 

P3S1 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 1,5%) 3,96 c 

P3S2 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 2%) 3,76 b 

P3S3 (pati ganyong 6,5%, sorbitol 2,5%) 3,56 a 

 Keterangan : BNT α0,05 = 0,079 

*) Notasi yang sama tidak menunjukkan perbedaan 

Rerata nilai permeabilitas uap air tertinggi diperoleh pada perlakuan P1S1 

(konsentrasi pati ganyong 5,5% dan konsentrasi sorbitol 1,5%) dengan nilai 

sebesar 5,80.10
-9

 g.mm/m2.24 jam.kPa. Sedangkan untuk nilai permeabilitas 

terendah didapatkan pada perlakuan P3S3 (konsentrasi pati ganyong 6,5% dan 

konsentrasi sorbitol 2,5%) sebesar 3,56.10
-9

 g.mm/m2.24 jam.kPa. Berdasarkan 

Tabel 7 dapat dikatakan bahwa masing-masing faktor saling berpengaruh terhadap 

permeabilitas uap air edible film. Konsentrasi pati ganyong dan sorbitol saling 

mempengaruhi permeabilitas uap air edible film yang dihasilkan. Peningkatan 

konsentrasi pati yang semakin tinggi, maka permeabilitas uap air yang dihasilkan 

juga semakin kecil. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi sorbitol, nilai 



 

 

permeabilitas uap air semakin rendah. Hal ini disebabkan karena sorbitol mampu 

memperlambat penyerapan air dari lingkungan luar ke dalam edible film.  

 

Gambar 9. Grafik Pengaruh Interaksi Perlakuan Terhadap Rerata 

Permeabilitas Uap Air Edible Film 
 

Berdasarkan Gambar 8 dapat diketahui bahwa nilai permeabilitas uap air 

edible film mengalami penurunan seiring dengan tingginya konsentrasi pati 

ganyong dan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

sorbitol. Peningkatan konsentrasi pati yang semakin tinggi, maka permeabilitas 

uap air yang dihasilkan juga semakin kecil, karena dengan semakin tinggi 

konsentrasi pati  ganyong yang ada  digunakan  dalam  pembuatan  edible film  

maka jumlah granula pati yang tergelatinisasi juga semakin banyak, sehingga 

merapatkan pori- pori  edible film  sebagai  akibat  semakin sempitnya ruang atau 

rongga antar sel. Gaya tarik antar molekul pati yang semakin tinggi sehingga 

menahan laju tansmisi uap air yang melalui film. Peningkatan jumlah pati juga 

dapat meningkatkan sifat kohesif  dari edible  film,  dimana peningkatan gaya  ikat 

antar  molekul pati akan menurunkan  permeabilitas  edible film  terhadap gas, 
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uap air  dan porositasnya, sehingga difusi uap air edible film semakin menurun  

(Fitriana, 2002). 

Permeabilitas  uap  air  bertambah  seiring dengan penambahan 

konsentrasi sorbitol, hal ini berhubungan dengan  sifat hidrofilik  pada  sorbitol  itu  

sendiri.  Sifat hidrofilik berhubungan dengan kemampuan untuk menyerap dan  

mengikat  molekul uap air  dari lingkungan,  sehingga dapat menurunkan 

permeabilitas uap air pada edible film hidrokoloid (McHugh et al.,1994). Hal ini 

juga dipertegas Lieberman and Gilbert, (1973) dalam Maftoonazad et al., (2007), 

bahwa sifat hidrofilik  yang  tinggi  dari  molekul  sorbitol  yang menyebabkan    

adsorpsi (penumpukan molekul) dari molekul air serta berkonstribusi dalam 

penurunan permeabilitas uap air. 

Selain itu, sorbitol akan menambah kekompakan jaringan edible film 

dengan membentuk ikatan dengan molekul pati ganyong sehingga dapat 

merapatkan pori-pori edible film. Sorbitol akan memberikan peran dalam 

merapatkan pori-pori film, sehingga uap air akan sulit untuk masuk dan nilai 

permeabilitas uap air akan semakin turun (Yati, 2007). 

Permeabilitas uap air dipengaruhi oleh sifat higroskopis dari sorbitol. 

Higroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari 

lingkungannya baik melalui absorbsi atau adsorpsi. Karena sifat higroskopis 

sorbitol, maka terjadi peningkatan ruang kosong pada film sehingga terjadi 

peningkatan transfer massa melewati film. Banyaknya ruang kosong 

menyebabkan jaringan menjadi kurang padat dan akibatnya lebih permeable 

(Dureja, 2010).  

 



 

 

4.3 Penentuan Alternatif Terbaik 

Penentuan alternatif terbaik menggunakan metode multiple attribute 

dengan beberapa atribut yang digunakan yaitu permeabilitas uap air, tensil 

strength dan elongasi.  Nilai ideal untuk permeabilitas uap air adalah minimum, 

sedangkan nilai ideal untuk tensil strength dan elongasi adalah maksimum. 

Nilai masing-masing atribut dihitung derajat kerapatannya (dki) sesuai 

nilai ideal yang sudah ditentukan yaitu minimum untuk atribut permeabilitas uap 

air dan maksimum untuk atribut tensil strength dan elongasi. Setelah diketahui 

hasil derajat kerapatan tiap perlakuan berdasarkan atribut yang digunakan, 

kemudian dihitung jarak kerapatan (L1, L2, dan L∞) masing-masing perlakuan. 

Perlakuan terbaik dipilih dari nilai masing-masing perlakuan dengan jarak 

kerapatan minimum. 

Jarak kerapatan minimum untuk L1 adalah 0,076792, L2 adalah 0,05471, 

dan L∞ adalah 0,076792. Nilai tersebut berada pada perlakuan P3S1 (konsentrasi 

pati ganyong 6,5% (b/v larutan) dengan konsentrasi sorbitol 1,5% (b/v larutan). 

Hasil perhitungan derajat kerapatan dan jarak kerapatan terdapat pada Lampiran 6. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan P3S1 (konsentrasi pati ganyong 

6,5% (b/v larutan) dengan konsentrasi sorbitol 1,5% (b/v larutan) memberikan 

hasil terbaik dengan tensil strength sebesar 5,69 N/cm
2
, elongasi sebesar 92% dan 

permeabilitas uap air sebesar 3,96.10
-9

 g.mm/m
2
.24 jam.kPa 

Tabel 8. Perbandingan Karakteristik Fisik Edible Film Pati Ganyong Dengan 

Penelitian Fitriana dan LDPE 

Parameter Hasil Penelitian 

Terbaik 

Penelitian Fitriana 

(2002) 

LDPE 

Tensil strength (N/cm
2
) 5,69 20 900 

Elongasi (%) 92 41,40 500 



 

 

Permeabilitas uap air 

(g.mm/m
2
.24 jam.Kpa) 

3,96 4,7 0,00019 

Ketebalan (mm) 0,03 0,05 0,03 
 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil penelitian terbaik memiliki nilai 

tensil strength lebih rendah dari penelitian Fitriana. Hal ini diduga dikarenakan 

perbedaan ketebalan sehingga berpengaruh terhadap nilai tensil strength edible 

film yang dihasilkan. Menurut Debeafurt (2005), ketebalan film dapat berpengaruh 

terhadap sifat fisik seperti tensil strength. Ketebalan film seiring dengan 

peningkatan nilai tensil strength. Sedangkan untuk elongasi hasil penelitian 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada hasil penelitian Fitriana. Hal ini diduga 

dikarenakan jenis plasticizer yang digunakan berbeda. Menurut Bourtoom (2001), 

sorbitol dapat menghasilkan edible film dengan nilai elongasi yang lebih tinggi 

daripada gliserol. Sedangkan untuk nilai permeabilitas uap air hasil penelitian 

memiliki nilai yang lebih rendah daripada edible film hasil penelitian Fitriana. Hal 

ini diduga dikarenakan sorbitol yang digunakan. Sorbitol dapat memiliki 

kemampuan untuk mengikat air lebih rendah daripada gliserol, sehingga dapat 

menghasilkan edible film dengan nilai permeabilitas uap air yang lebih rendah.  

 

4.5 Analisa Biaya Produksi 

Analisa biaya produksi dimaksudkan untuk mengetahui harga biaya 

produksi edible film yang diproduksi. Kebutuhan biaya produksi dihitung selama 

proses produksi. Dalam sekali produksi dihasilkan edible film sebanyak 10 unit 

kemasan tiap hari, sehingga kebutuhan biaya produksi dihitung untuk 1000 

lembar edible film dengan ukuran 35x50 cm. Untuk flow process chart pembuatan 

pati ganyong bisa dilihat pada Lampiran 7 dan pembuatan edible film pada 



 

 

Lampiran 8. Asumsi- asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi 

dapat dilihat pada Lampiran 9.  

Tabel 9. Ringkasan Biaya Produksi Edible Film 

NO Jenis Biaya (Rp) 

1 Bahan Baku 26.520,00 

2 Bahan Pembantu 69.781,20 

3 Air 1.134,00 

4 Listrik 98.477,24 

5 Mesin dan Alat 33.482,97 

6 Tenaga Kerja 60.000,00 

7 Bahan Pengemas 30.000,00 

Total 319.395,40 

 Tabel 9 menunjukkan ringkasan biaya produksi edible film yang dibuat 

dari pati ganyong untuk satu kali produksi. Total biaya produksi untuk satu kali 

proses produksi adalah Rp. 319.395,40. Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa biaya 

terbesar dikeluarkan untuk pembayaran listrik sebesar Rp. 98.477,24. 

 Di pasaran sendiri harga 1 lembar edible film berkisar antara Rp. 900,00 

hingga Rp. 1.000,00, sedangkan dari hasil perhitungan dapat diketahui total biaya 

produksi untuk satu kali proses produksi edible film adalah Rp. 319.395,40; 

sehingga harga tiap lembar edible film dari pati ganyong Rp. 320,00. Berdasarkan 

harga tersebut, maka biaya produksi edible film dari pati ganyong memiliki harga 

yang lebih rendah daripada harga edible film yang ada di pasaran. 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

1. Hasil terbaik ditunjukkan pada perlakuan dengan konsentrasi Pati 

Ganyong 6,5% (b/v larutan) dengan konsentrasi Sorbitol 1,5% (b/v 

larutan) dengan tensil strength sebesar 5,69 N/cm
2
, elongasi sebesar 92% 

dan permeabilitas uap air sebesar 3,96.10
-9

 g.mm/m
2
.24 jam.kPa 

2. Total biaya produksi dalam pembuatan edible film dari pati ganyong 

adalah  Rp. 319.395,40; sehingga biaya produksi tiap lembar edible film  

adalah Rp. 320,00.  

5.2  Saran  

  Pada penelitian ini, nilai elongasi, tensil strength, serta nilai permeabilitas uap 

airnya masih jauh lebih rendah daripada LDPE. Oleh karena itu, agar bisa didapatkan 

sifat fisik edible film yang lebih baik, maka diperlukan penelitian lebih lanjut pada pH 

dan suhu pemanasan selama pembuatan larutan edible film. Hal ini dikarenakan dua 

faktor tersebut juga memiliki pengaruh yang sangat besar pada sifat fisik edible film 

yang dihasilkan.  
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Lampiran 1. Analisa Pati Ganyong dan Edible Film  

1. Analisa kadar Amilosa Pati Ganyong (Aliawati, 2003) 

Prosedur penetapan sampel 

 Sampel pati ganyong 100 mg dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml 

kemudian diberi 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. Larutan dibiarkan selama 

23 jam pada suhu kamar atau dipanaskan dalam penangas air bersuhu 100
o
C 

selama 10 menit dan didinginkan selama 1 jam. Larutan kemudian diencerkan 

dengan air suling menjadi 100 ml, dipipet sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam 

labu ukur 100 ml yang berisi 60 ml air, kemudian ditambahkan 1 ml asam asetat 1 

N dan 2 ml I2  2% dan diencerkan sampai volume 100 ml. Larutan dikocok dan 

didiamkan selama 20 menit, kemudian diukur absorbannya dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nm. 

Kadar amilosa dihitung dengan rumus: 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑚𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎  % =  
𝐴 620 𝑥 𝑓. 𝑘 𝑥 100 𝑥 100%

100 − 𝑘. 𝑎
 

𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑓. 𝑘 =  
1

𝑎𝑏𝑠 1 𝑝𝑝𝑚
 𝑥 

1000 𝑥 20

1.000.000
   

Keterangan: 

A620   = absorban contoh 

k.a   = kadar air 

20 dan 1.000 = faktor pengenceran 

f.k   = faktor konversi 

2. Analisa Kadar Pati (Dewan Standarisasi Nasional, 1998) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 5 mg, kemudian ditambah 2 ml aguades dan 

dimasukkan kedalam tabung sentrifuge.  



 

 

2. Setelah itu contoh dipanaskan dalam air mendidih selama 15 menit 

kemudian ditambah 2 ml asam per klorat 9,2 N. Sambil diaduk atau 

digoyang hingga volume 10 ml, selanjutnya disentrifuge selama 30 menit 

dengan kecepatan 5000 rpm.  

3. Supernatannya ditampung dalam labu ukur 50 ml. Residu yang ada pada 

tabung sentrifuge   

4. Ditambahkan 2 ml asam per klorat 4,6 N dan digoyang selama 15 menit. 

Volumenya dijadikan ml dengan menambahkan aquades, kemudian 

disentrifuge lagi selama 30 menit pada kecepatan 5000 rpm.  

5. Supernatannya disatukan dengan supernatan yang tadi dan diencerkan 

sampai volume 50 ml.  

6. Supernatan yang telah siap, diambil 5 ml dan diencerkan lagi sampai 100 

ml, diambil lagi dan ditambahkan antrone 10 ml,  sambil direndam dalam 

air dingin.  

7. Dipanaskan pada air mendidih selama 7,5 menit, didinginkan kembali 

pada air dingin dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 630 

nm.  

8. Untuk blanko digunakan aquadest. Standar yang digunakan adalah  larutan 

glucosa dengan konsentrasi 1; 1,5 ; 2 ; 2,5 dan 3 mg/ml. Prosedur 

pengukuran absorbansi sama dengan pengukuran contoh.  

Perhitungan : 

 

                       % Pati = 

𝐴𝑏𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 

𝐴𝑏𝑠 .1 𝑝𝑝𝑚
 𝑥  0,9

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜 
 𝑥 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 x 

100

100−𝐾𝑎
  

 



 

 

Ka = Kadar Air 

Abs = Absorbansi 

 

3.  Analisa Kadar Air (Dewan Standarisasi Nasional, 1998) 

Sampel diambil sebanyak 5 gram  dan ditimbang dalam cawan yang telah 

diketahui berat tetapnya. Dikeringkan dalam oven pada suhu 105
0 

C selama 3 jam 

atau sampai berat tetap. Disimpan  dalam desikator, setelah dingin ditimbang 

dinyatakan dalam persen berat basah.  

 Perhitungan kadar air:   

 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟  %𝑏𝑏 =  
𝐵 − 𝐶

𝐶 − 𝐴
 𝑥 100% 

A  =   berat cawan  

B   =  berat contoh + cawan  

C   =  berat contoh kering + cawan  

bb  =  berat basah  

 

 

 

 

4.  Laju permeabilitas uap air (ASTM dalam Cuq et al., 1996) 

  Edible  film dipotong berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Edible  

film diletakan pada mulut cawan stainlestell berbentuk lingkaran dengan diameter 

7 cm. Cawan diletakan dalam desikator yang berisi air 60 ml, NaCl 200g sehingga 



 

 

diperoleh RH 75,2%. Kemudian dilakukan penimbangan setelah 24 jam. 

Perubahan berat menunjukan kecepatan difusi uap air melalui edible  film. 

Penentuan nilai perbedaan tekanan uap air didapatkan dari software humidity 

calculator. Laju transmisi terhadap uap air dan permeabilitas uap air dapat 

dihitung dengan rumus : 

TA

W
WVTR




  

P

xWVTR
WVP




  

Dimana : 

WVTR = laju transmisi uap air  

WVP = permeabilitas uap air 

∆W = perubahan berat setelah 24 jam 

x = ketebalan edible  film  

A = luas area edible  film (m
2

) 

∆T = waktu (24 jam) 

∆P = perbedaan tekanan uap air pada bagian dalam dan luar cawan (KPa) 

 

 

 

5. Ketebalan Edible Film (Cuq et al., 1996) 

Sampel diukur dengan menggunakan micrometer merk KORI pada lima 

tempat yang berbeda. Kemudian hasil pengukuran dirata-rata sebagai hasil 

ketebalan “edible film”. Ketebalan dinyatakan dalam mm.  



 

 

 

6. Perpanjangan Edible Film/Persen Elongasi (Cuq et al., 1996) 

Sampel dipotong dalam bentuk I dengan ukuran sebagai berikut: 

 

 

 

Penggunaan LLOYD Instruments 

- Menghidupkan mesin Lloyd kurang lebih 30 menit untuk pemanasan. 

- Menghidupkan komputer masuk program Lloyd tekan angka 1 enter. 

- Memasukkan disket ke drive B. 

- Kursor ditempatkan di Installation enter dan di machine control enter. 

- Setelah antara mesin Lloyd dan komputer terjadi hubungan, maka dilayar 

akan tampil program “LLOYD INSTRUMEN STANDAR”. 

- Kursor diletakkan di Break Detektor: di ON kan dengan menekan tanda 

(+). 

- Kursor diletakkan di Auto return: di ON kan apabila sample lebih dari satu 

denga ukuran yang sama. 

- Kursor ditempatkan di Auto Zero di ON kan supaya antara Load dan 

Extention menunjuk angka 0,0 pada waktu Go (pengujian). 

- Kursor diletakkan di Cycle di ON kan maka akan muncul Count: 1 untuk 

uji tarik. 

- Kursor diletakkan di Mode pilih: Compression (penekanan), Tension 

(tarikan). 

3 cm 

7 cm 



 

 

- Kursor diletakkan di Extensometer pilih internal maksudnya komputer 

secara otomatis akan mencatat jarak yang ditempuh oleh penekan atau 

tarik. 

- Kursor ditempatkan di Y axis dan X axis, agar tercatat kecepatan gerakan 

penekan/penarik pada waktu pengujian. 

- Kursor ditempatkan di “Inch Speed” (mm/min), “Width” (lebar sample, 

mm), “Depth” (tebal sample, mm), “Gauge Length” (panjang sample, 

mm). 

- Tarulah aksesoris penarik. Meletakkan sampel dibawah aksesoris penarik.  

- Menekan F9 untuk menuju layar grafik. 

- Menekan F7 untuk pengujian. Setelah pengujian selesai tekan huruf S 

untuk menyimpan data. Hasil pengukuran berupa grafik kemudian 

dilakukan perhitungan Persen Elongasi. 

% Elongasi =
mPanjangFil

menitmmxTestSpeedmenitt )/()(
x 100% 

 

7. Kekuatan Peregangan Edible Film/ Tensile Strenght (Cuq et al., 1996) 

Pengujian kekuatan peregangan “edible film” diperoleh dari grafik 

pengujian persen elongasi dengan prosedur yang sama. Hasil pengujian pada 

grafik dihitung dengan rumus: 

 Tensile Strength = 
)(

)(
2mmilmaanEdibleFLuasPermuk

NnGayaTekana
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik dari sejumlah alternatif yang ada dengan 

menggunakan metode Multiple Atribut. Prosedur dari Multiple Atribut adalah 

sebagai berikut: 



 

 

1. Menentukan Nilai Ideal Masing-Masing Atribut. 

Nilai Ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu maksimum atau 

minimum dari suatu atribut. Untuk atribut dengan rerata semakin tinggi 

semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi 

sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk atribut dengan rerata semakin rendah 

semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah 

sebagai nilai terbaik. 

Asumsi nilai ideal (x*i) masing-masing atribut. 

 Permeabilitas uap air  :  nilai terendah 

 Elongasi  : nilai tertinggi 

 Tensile Strength  :  nilai tertinggi 

 

2. Menghitung Derajat Kerapatan (d
k

i) 

 Bila nilai ideal (x
*
i) minimal, maka  

d
k

i = 
𝑋𝑖

𝑘

𝑋𝑖
 = 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑑𝑎𝑟𝑖  𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓
 

 Bila nilai ideal (x
*
i) maksimal, maka  

d
k

i = 
𝑋𝑖

𝑋𝑖
𝑘  = 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑑𝑎𝑟𝑖  𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

 

3. Menghitung Jarak Kerapatan (Lp) 

Diasumsikan semua atribut sama penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasarkan julah atribut (λ = 1/jumlah atribut) 

L1 (λ0, k) = 1 –  (λ x di
k)𝑛

𝑛=1  



 

 

L2 (λ0, k) =   λ
2(1 −  di

k)2𝑘
𝑛=1  

1/2
 

L  =  λk(1 −  di
k )  

Hasil Nilai Terkecil dari tiap Lp ( L1, L2 dan L ) merupakan hasil alternatif 

terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Analisis Ragam Tensil Strength 

 

Tabel hasil pengamatan Tensil Strength 

Perlakuan 1 2 3 total rata 

P1S1 3.1000 3.2333 3.2667 9.6 3.20 

P1S2 2.3667 2.5000 2.5667 7.433333 2.48 

P1S3 2.0667 2.1667 2.0333 6.266667 2.09 

P2S1 3.1667 3.4000 3.3000 9.866667 3.29 

P2S2 2.9000 3.0333 2.9000 8.833333 2.94 

P2S3 2.5200 2.5000 2.5667 7.586667 2.53 

P3S1 5.6333 5.7333 5.7000 17.06667 5.69 

P3S2 3.7000 3.8333 3.7333 11.26667 3.76 



 

 

P3S3 3.4667 3.5333 3.6000 10.6 3.53 

 

28.92 29.93333 29.66667 88.52 29.51 

 

Tabel dua arah 

Perlakuan P1 P2 P3 total rata 

S1 9.60 7.43 6.27 23.30 7.77 

S2 9.87 8.83 7.59 26.29 8.76 

S3 17.07 11.27 10.60 38.93 12.98 

total 36.53 27.53 24.45 88.52 29.51 

rata 12.18 9.18 8.15 29.51 9.84 

 

Tabel Analisis Ragam 

sk db jk kt f hit F 0,05 F 0.01 Notasi 

kelompok 2 0.06 0.030657 4.409874 3.63 6.23 * 

perlakuan 8 26.52 3.314478 476.7762 2.59 3.89 ** 

P 2 15.31 7.652953 1100.851 3.63 6.23 ** 

S 2 8.76 4.378015 629.7624 3.63 6.23 ** 

P*S 4 2.45 0.613472 88.24578 3.01 4.77 ** 

galat 16 0.11 0.006952 

total 26 26.63 

  

Keterangan: 

notasi tn  : tidak beda nyata   

notasi *  : beda nyata   

notasi **  : beda sangat nyata   

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 

sd=  
2 KTg

n
 =  

2 (0.006952)

3
 = 0.068 

Jika α= 0.05  

        t(α/2) (g) = t(0.05/2) (16) = 2.120 

 

Maka BNT 5% = sd x t(α/2) (16) 

   = 0.068 x 2.120 = 0.14 

 

Uji BNT Untuk Pati Ganyong (P) 

    2.59 2.92 4.32 KTG BNT 5% 

2.59 0 0.33 1.73 

3.39 0.14 2.9   0 1.42 

4.32     0 

Notasi a b c     

 



 

 

Uji BNT Untuk Sorbitol (S) 

    2.7 3.06 4.06 KTG BNT 5% 

2.7 0 0.36 1.36 

3.39 0.14 3.06   0 1 

4.06     0 

Notasi a b c     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji BNT Untuk Perlakuan Kombinasi 

 

       

Perlakuan 

P1S3 P1S2 P2S3 P2S2 P1S1 P2S1 P3S3 P3S2 P3A1 

KTG BNT 

5% 

2.09 2.48 2.53 2.94 3.2 3.29 3.53 3.76 5.69 

0.13 0.000046 

P1S3 2.09 0 0.39 0.44 0.85 1.11 1.2 1.44 1.67 3.6 

P1S2 2.48   0 0.05 0.46 0.72 0.81 1.05 1.28 3.21 

P2S3 2.53     0 0.41 0.67 0.76 1 1.23 3.16 

P2S2 2.94       0 0.26 0.35 0.59 0.82 2.75 

P1S1 3.2         0 0.09 0.33 0.56 2.49 

P2S1 3.29           0 0.24 0.47 2.4 

P3S3 3.53             0 0.23 2.16 

P3S2 3.76               0 1.93 

P3A1 5.69                 0 

Notasi a b bc  d e ef g h i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. Analisis Ragam Elongasi 

Tabel hasil pengamatan Elongasi 

Perlakuan 1 2 3 total rata 

P1S1 40.0000 38.0000 37.0000 115 38.33 

P1S2 43.0000 45.0000 41.0000 129 43.00 

P1S3 47.0000 50.0000 46.0000 143 47.67 

P2S1 61.0000 58.0000 55.0000 174 58.00 

P2S2 70.0000 60.0000 64.0000 194 64.67 

P2S3 87.0000 84.0000 88.0000 259 86.33 

P3S1 91.0000 93.0000 92.0000 276 92.00 

P3S2 97.0000 95.0000 95.0000 287 95.67 

P3S3 100.0000 100.0000 117.0000 317 105.67 

 

636 623 635 1894 631.33 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 total rata 

S1 115.00 129.00 143.00 387.00 129.00 



 

 

S2 174.00 194.00 259.00 627.00 209.00 

S3 276.00 287.00 317.00 880.00 293.33 

total 565.00 610.00 719.00 1894.00 631.33 

rata 188.33 203.33 239.67 631.33 210.44 

 

Tabel Analisis Ragam 

sk db jk kt f hit F 0,05 F 0.01 Notasi 

kelompok 2 11.63 5.814815 0.314314 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 15253.41 1906.676 103.0636 2.59 3.89 ** 

P 2 13505.85 6752.926 365.023 3.63 6.23 ** 

S 2 1393.41 696.7037 37.65966 3.63 6.23 ** 

P*S 4 354.15 88.53704 4.785786 3.01 4.77 * 

galat 16 296.00 18.5 

total 26 15549.41 

  

Keterangan: 

notasi tn  : tidak beda nyata   

notasi *  : beda nyata   

notasi **  : beda sangat nyata   

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 

sd=  
2 KTg

n
 =  

2 (18.5)

3
 = 3.511 

Jika α= 0.05  

        t(α/2) (g) = t(0.05/2) (16) = 2.120 

 

Maka BNT 5% = sd x t(α/2) (16) 

   = 3.511 x 2.120 = 7.45 

 

Uji BNT Untuk Pati Ganyong (P) 

    43 69.67 97.98 KTG BNT 5% 

43 0 26.67 54.98 

3.39 7.45 69.67   0 28.31 

97,98     0 

Notasi a b c     

 

Uji BNT Untuk Sorbitol (S) 

    62.78 67.78 79.89 KTG BNT 5% 

62.78 0 5 17.11 

3.39 7.45 67.78   0 12.11 

79.89     0 

Notasi a a b     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji BNT Untuk Perlakuan Kombinasi 

 

Perlakuan 

P1S1 P1S2 P1S3 P2S1 P2S2 P2S3 P3S1 P3S2 P3S3 

KTG 

BNT 

5% 38.33 43 47.67 58 64.67 86.33 92 95.67 105.67 

P1S3 38.33 0 4.67 9.34 19.67 26.34 48 53.67 57.34 67.34 

3.39 7.45 

P1S2 43   0 4.67 15 21.67 43.33 49 52.67 62.67 

P1S3 47.67     0 10.33 17 38.66 44.33 48 58 

P2S1 58       0 6.67 28.33 34 37.67 47.67 

P2S2 64.67         0 21.66 27.33 31 41 

P2S3 86.33           0 5.67 9.34 19.34 

P3S1 92             0 3.67 13.67 

P3S2 95.67               0 10 

P3S3 105.67                 0 

Notasi a a ab c cd e ef fg h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5. Analisis Ragam Permeabilitas Uap air 

Tabel hasil pengamatan Permeabilitas Uap Air 

 

1 2 3 total rata 

P1S1 5.786 5.856 5.745 17.387 5.80 

P1S2 4.942 4.998 4.89 14.83 4.94 

P1S3 4.856 4.867 4.813 14.536 4.85 

P2S1 4.613 4.598 4.58 13.791 4.60 

P2S2 4.356 4.378 4.389 13.123 4.37 

P2S3 4.125 4.013 4.157 12.295 4.10 

P3S1 3.923 3.978 3.965 11.866 3.96 

P3S2 3.783 3.712 3.778 11.273 3.76 

P3S3 3.576 3.578 3.511 10.665 3.56 

 

39.96 39.978 39.828 119.766 39.92 

 

4781.312 

  

119.766 39.92 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 total rata 

S1 17.39 14.83 14.54 46.75 15.58 

S2 13.79 13.12 12.30 39.21 13.07 

S3 11.87 11.27 10.67 33.80 11.27 

total 43.04 39.23 37.50 119.77 39.92 

rata 14.35 13.08 12.50 39.92 13.31 

 

Tabel Analisis Ragam 

sk db jk kt f hit F 0,05 F 0.01 Notasi 

kelompok 2 0.00 0.000745 0.350656 3.63 6.23 ** 

perlakuan 8 11.65 1.456768 685.3631 2.59 3.89 ** 

P 2 9.40 4.700047 2211.223 3.63 6.23 ** 

S 2 1.79 0.895376 421.2462 3.63 6.23 ** 

P*S 4 0.46 0.115824 54.49131 3.01 4.77 ** 

galat 16 0.03 0.002126 

total 26 11.69 

 



 

 

 

Keterangan: 

notasi tn  : tidak beda nyata   

notasi *  : beda nyata   

notasi **  : beda sangat nyata   

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 

sd=  
2 KTg

n
 =  

2 (0.002126)

3
 = 0.0376 

Jika α= 0.05  

        t(α/2) (g) = t(0.05/2) (16) = 2.120 

 

Maka BNT 5% = sd x t(α/2) (16) 

   = 0.0376 x 2.120 = 0.079 

 

Uji BNT Untuk Pati Ganyong (P) 

    3.76 4.36 5.19 KTG BNT 5% 

3.76 0 0.6 1.43 

3.39 0.079 4.36   0 0.83 

5.19     0 

Notasi a b c     

 

Uji BNT Untuk Sorbitol (S) 

    4.17 4.35 5.79 KTG BNT 5% 

4.17 0 0.18 1,62 

3.39 0.079 4.35   0 1.44 

5.79     0 

Notasi a b c     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uji BNT Untuk Perlakuan Kombinasi 

 

Perlakuan 

P3S3 P3S2 P3S1 P2S3 P2S2 P2S1 P1S3 P1S2 P1S1 

KTG 

BNT 

5% 3.56 3.76 3.96 4.1 4.37 4.6 4.85 4.94 5.8 

P1S3 3.56 0 0.2 0.4 0.54 0.81 1.04 1.29 1.38 2.24 

3.39 0.079 

P3S2 3.76   0 0.2 0.34 0.61 0.84 1.09 1.18 2.04 

P3S1 3.96     0 0.14 0.41 0.64 0.89 0.98 1.84 

P2S3 4.1       0 0.27 0.5 0.75 0.84 1.7 

P2S2 4.37         0 0.23 0.48 0.57 1.43 

P2S1 4.6           0 0.25 0.34 1.2 

P1S3 4.85             0 0.09 0.95 

P1S2 4.94               0 0.86 

P1S1 5.8                 0 

Notasi a b c d e f g h i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6. Pemilihan Alternatif Terbaik 

Nilai Ideal: 

- Tensil Strength  : maksimum 

- Elongasi   : maksimum 

- Permeabilitas Uap Air : minimum 

 

Parameter Pemilihan Alternatif Terbaik 

Perlakuan 

Tensil 

Strength Elongasi 

Permeabilitas Uap 

Air 

P1S1 3.2 38.33 5.8 

P1S2 2.48 43 4.94 

P1S3 2.09 47.67 4.85 

P2S1 3.29 58 4.6 

P2S2 2.94 64.67 4.37 

P2S3 2.53 86.33 4.1 

P3S1 5.69 92 3.96 

P3S2 3.76 95.67 3.76 

P3S3 3.53 105.67 3.56 

 

Perhitungan Pemilihan Alternatif Terbaik 

Perlakuan 
Tensil 

Strength 
Elongasi 

Permeabilitas 

Uap Air 
L1 L2 L~ 

P1S1 3.2 38.33 5.8 0.487028 0.288052 0.487028 

P1S2 2.48 43 4.94 0.478858 0.288297 0.478858 

P1S3 2.09 47.67 4.85 0.482516 0.292937 0.482516 

P2S1 3.29 58 4.6 0.366334 0.219225 0.366334 

P2S2 2.94 64.67 4.37 0.35222 0.215634 0.35222 

P2S3 2.53 86.33 4.1 0.29003 0.199797 0.29003 

P3S1 5.69 92 3.96 0.076792 0.05471 0.076792 

P3S2 3.76 95.67 3.76 0.162339 0.118713 0.162339 

P3S3 3.53 105.67 3.56 0.126538 0.126538 0.126538 

Keterangan: (*) Perlakuan terbaik adalah yang dicetak tebal pada perlakuan 

P3S1 (Konsentrasi Pati Ganyong 6,5% (b/v larutan) dengan konsentrasi Sorbitol 

1,5% (b/v larutan) 

 



 

 

 

Lampiran 7. Flow Process Chart Produksi Pati Ganyong  



 

 

 

Lampiran 7. (Lanjutan) 

 Umbi Ganyong 

(44,2 kg) 

Dicuci 

(bak Pencucian) 

Dipotong 

(mesin Pemarut) 

Dihaluskan 

(mesin Pemarut) 

Dicampur 

(ember plastik) 

Ampas 15 kg 
Disaring 

(kain saring) 

Dicampur 

(bak Pengendapan) 

0-1 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-8 

0-6 

0-7 
Disaring 

(kain saring) 

0-9 
Diendapkan 

(bak Pengendapan) 

0-10 

Disaring 

(kain saring) 

Ampas 11,25 

kg 

Air bersih 90 L Air kotor 85 L 

Air bersih 45 L 

Air bersih 30 L 

Air kotor 70 L 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8. Flow Process Chart Produksi Edible Film dari Pati Ganyong 

Dikeringkan 

(cabinet dryer) 

Dihaluskan 

(blender) 

Diayak 

(ayakan) 

0-

11 

0-

12 

0-

13 

 Pati Ganyong 

(6,5 kg) 



 

 

 

 

 Pati Ganyong  

(6,5 kg) 

Dicampur 

(reaktor pengaduk) 

Dipanaskan 

(reaktor pengaduk) 

 

Dicampur 

(reaktor pengaduk) 

 

Didinginkan 

(reaktor pengaduk) 

) 

0-1 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

Air 92 L 

Sorbitol  1,5 L 

Asam sitrat 0,13 

kg 

Dicetak 

(alas plastik dan plastik mika) 

Dituangkan ke cetakan plastik 

35x50 cm 

(80 ml larutan edible film) 

 
Didinginkan 

(alas plastik dan plastik 

mika) 

0-6 

0-7 

Uap air 16 L 

Uap air 4 L 

 Edible Film  

(1000 lembar, 

ukuran 35x50 cm) 



 

 

Lampiran 9. Asumsi-Asumsi yang Digunakan dalam Perhitungan Biaya 

Produksi Edible Film 

 

1. Harga dan biaya yang berlaku untuk biaya produksi adalah yang berlaku pada 

saat perhitungan. 

2. Dalam 1 hari dilakukan 1 kali produksi 

3. Produksi dilakukan dalam skala rumah tangga. 

4. Produksi dilakukan selama 26 hari kerja. 

5. Bahan baku dan bahan pembantu tersedia sepanjang tahun 

6. Produk dalam keadaan normal, dengan kapasitas produksi 10 unit per hari 

dengan hasil produk jadi sebanyak 1000 lembar edible film per hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10. Rincian Biaya Produksi Edible Film 

 

 

KEBUTUHAN BAHAN BAKU 

No Jenis 
Harga per 

satuan (Rp) 
Kebutuhan Total biaya (Rp) 

1 Ganyong 600/Kg 44,2 kg 26.520 

Total 26.520 

 

KEBUTUHAN BAHAN PEMBANTU 

No Jenis 
Harga per 

satuan (Rp) 
Kebutuhan Total biaya (Rp) 

1 Sorbitol 45000/L 1,50 L 67.500,00 

2 Asam sitrat 15000/kg 0,13 kg 1950,00 

3 Air 3600/m
3
 92 L 331,20 

Total 69781,20 

 

KEBUTUHAN AIR 

No Jenis 

Harga per 

satuan per m
3
 

(Rp) 

Kebutuhan (L) 
Total biaya 

(Rp) 

1 Pembuatan pati 3.600 165 594 

2 Pencucian Alat 3.600 100 360 

3 Lain-lain 3.600 50 180 

Total 1.134 

 

KEBUTUHAN PENGEMAS 

No Jenis 
Harga per 

satuan (Rp) 
Kebutuhan 

Total biaya 

(Rp) 

1 Plastik PP 1.000 10 10.000 

2 Karton 2.000 10 20.000 

Total 30.000 

 

KEBUTUHAN TENAGA KERJA 

No Jenis Pembiayaan Jumlah per hari Gaji per hari Total 

1 Tenaga kerja langsung 3 20.000 60.000 

Total 60.000 

 

 

 



 

 

Lampiran 10. (Lanjutan) 

 

KEBUTUHAN LISTRIK 

No Peralatan 
Biaya per 

kwh (Rp) 

Daya 

(kw) 

Lama 

penggunaan 

(Jam) 

Kebutuhan 

per hari 

(kwh) 

Total biaya 

(Rp) 

1 Pengering Kabinet 915 4 24 96 87.840,00 

 2 Reaktor Pengaduk 915 2,5 4 10 9.150,00 

 3 Mesin Pemarut 915 2 0,5 1 915,00 

4 Sealer 915 0,5 0,25 0,12 114,37 

5 Timbangan 915 0,04 0,01 0,0004 0,36 

6 Blender 915 1 1 1 457,50 

Total 98.477,24 

 

 

 

 

 

KEBUTUHAN MESIN DAN ALAT 

No Jenis 
Harga per 

satuan (Rp) 
Jumlah 

Masa Pakai 

(tahun) 

Kebutuhan 

(Rp) 

Total 

biaya (Rp) 

1 Cabinet Dryer 30.000.000 1 5 19.230,77 19.230,77 

2 Reaktor Pengaduk 5.000.000 1 5 3.205,12 3.205,12 

3 Mesin Pemarut 2.500.000 1 5 1.602,56 1.602,56 

4 Pisau 10.000 1 5 6,41 6,41 

5 Sealer 250.000 1 5 160,25 160,25 

6 Timbangan 100/000 1 5 64,10 64,10 

7 Gelas ukur plastik 10.000 1 2 16,02 16,02 

8 Ayakan  10.000 1 2 32,05 32,05 

9 Ember plastik  75.000 3 1 240,38 721,15 

10 Kain saring 15.000 2 1 312 624 

11 Alas plastik  1.000 1000 2 3,20 3.205,12 

12 Mika 1.000 1000 1 3,20 3.205,12 

13 Bak Pencucian 1.000/000 1 5 641,02 641,025 

14 Bak Pengendapan 1.000.000 1 5 641,02 641,025 

15 Kayu pengaduk 20.000 2 1 64,10 128,20 

Total 33.482,97 



 

 

Lampiran 10. (Lanjutan) 

 

 Total Biaya Produksi Dalam 1 Hari 

TC =  Rp. 319.395,40 

   

 Total Biaya Produksi per lembar 

TC produk/ lembar = TC / 1000 

              = 319.395,40/1000 

                    = 319,39 ≈ Rp 320,00/ lembar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian 



 

 

1. Pembuatan Pati Ganyong 

 

 

Lampiran 11. (Lanjutan)  

 

Gambar 1. Persiapan Ganyong 

 

Gambar 2. Hasil pencucian ganyong 

 

Gambar 3. Hasil pemotongan ganyong 

 

 

Gambar 4. Proses penghalusan ganyong 

 

Gambar 5. Bubur ganyong 

 

Gambar 6. Proses penyaringanbubur 

ganyong 



 

 

 

2. Pembuatan Edible Film 

 

Gambar 1. Persiapan bahan 

 

Gambar 2. Proses pemanasan larutan 

pati 

 

Gambar 3. Proses pendinginan 

 

Gambar 4. Proses pencetakan 

 

 

Lampiran 11. (Lanjutan)  

 

Gambar 7. Hasil pengendapan larutan 

pati 

 

Gambar 8. Hasil pengeringan pati 

ganyong 



 

 

 

Gambar 5. Hasil pencetakan edible film 

 

 

 

Gambar 6. Proses pengeringan 

 

Gambar 7. Edible film dari pati 

ganyong 

 

 

 


