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I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengemasan produk pangan merupakan suatu proses pembungkusan 

dengan bahan pengemas yang sesuai untuk mempertahankan dan melindungi 

makanan hingga ke tangan konsumen, sehingga kualitas dan keamanannya 

dapat dipertahankan (Komolprasert, 2006 dalam Hui, 2006). Salah satu bahan 

pengemas yang sering digunakan adalah plastik yang selain mengandung bahan 

kimia juga penggunaannya telah banyak menyumbangkan limbah yang sulit 

untuk diuraikan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan 

dan lingkungan memicu kenaikan permintaan kemasan biodegradable yang 

mampu menjamin keamanan produk pangan. Edible film merupakan suatu lapis 

tipis yang melapisi bahan pangan yang layak dikonsumsi, dan dapat terdegradasi 

oleh alam secara biologis (Robertson, 1993). Selain bersifat biodegradable, 

edible film dapat dipadukan dengan komponen tertentu yang dapat menambah 

nilai fungsional dari kemasan itu sendiri seperti edible film berantibakteri atau 

berantioksidan.  

Pati merupakan salah satu polimer yang dapat digunakan dalam 

pembuatan edible film. Pati sering digunakan dalam industri pangan sebagai 

biodegradable film untuk menggantikan polimer plastik karena ekonomis, dapat 

diperbaharui, dan memberikan karakteristik fisik yang baik (Bourtoom, 2007). 

Penggunaan pati sebagai bahan utama pembuatan edible film memiliki potensi 

yang besar karena di Indonesia terdapat berbagai tanaman penghasil pati seperti 

singkong, jagung, beras dan tanaman lainnya. Diantara berbagai jenis pati, pati 

jagung merupakan salah satu jenis pati yang mengandung komponen hidrokoloid 

yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk matriks edible film. Pati jagung 

memiliki kadar amilosa tinggi sekitar 25% (Sandhu and Singh, 2007) sehingga 

mengembangkan potensi kapasitas pembentukan film dan menghasilkan film 

yang lebih kuat dari pati yang mengandung lebih sedikit amilosa (Palviainen et 

al., 2001).  

Penelitian pembuatan edible film dengan menggunakan pati jagung 

sebenarnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang telah 
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dipublikasikan antara lain karakteristik edible film bioindikator pH berbasis pati 

jagung dan sari buah murbei (Budiman, 2009) dan edible film dari pati jagung 

dengan penambahan tomat sebagai antioksidan dengan kajian konsentrasi pati 

jagung dan gliserol (Achmadi, 2009). Dari kedua penelitian tersebut, pati jagung 

sebagai bahan pembentuk film dikombinasikan dengan gliserol. Pati jagung 

mampu menghasilkan matriks film yang kokoh dan mudah pecah oleh karena itu 

diperlukan adanya bahan tambahan lain untuk menyempurnakan pembentukan 

matriks film yang memiliki sifat fisik dan mekanis yang baik. Penggunaan gliserol 

dan karagenan pada penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki sifat film yang 

dihasilkan, karena kedua komponen ini mampu membentuk interaksi sinergis 

dengan pati. Meskipun terdapat komponen pembentuk film tambahan yang 

dicampurkan dengan pati jagung, namun penambahan konsentrasi pati jagung 

sebagai edible film harus disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik yang 

baik, karena konsentrasi pati jagung yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan 

mempengaruhi karakteristik film yang dihasilkan.  

Temu hitam (Curcuma aeruginosa) merupakan salah satu rempah-

rempah asal Indonesia yang biasa digunakan sebagai campuran obat atau jamu. 

Temu hitam diketahui memiliki kandungan fenol, flavonoid, dan minyak atsiri 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) yang apabila dimanfaatkan dengan baik 

dapat berguna sebagai bahan pembawa senyawa antibakteri dan antioksidan. 

Salah satu alternatif untuk memanfaatkan rimpang temu hitam adalah dengan 

mengaplikasikannya pada edible film berantibakteri dan berantioksidan. 

Konsentrasi perasan temu hitam yang ditambahkan dalam suspense pembentuk 

film harus diperhatikan karena konsntrasi yang terlalu rendah akan menghasilkan 

aktivitas antibakteri dan antioksidan yang rendah, sedangkan konsentrasi yang 

terlalu tinggi dapat mempengaruhi pembentukan dan kenampakan film. 

Penelitian tentang edible film berantibakteri dan antioksidan ini 

diharapkan mampu memberi informasi tentang pengaruh konsentrasi pati jagung 

sebagai hidrokoloid utama pembentuk film dan perasan temu hitam terhadap 

sifat fisik, kimia dan aktivitas antibakteri edible film yang terbentuk. Edible film 

yang terbaik dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi  pengemas alternative 

terhadap produk-produk yang memerlukan perlindungan antibakteri dan 

antioksidan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi pati jagung terhadap 

karakteristik fisik, kimia, dan aktivitas antibakteri edible film pati jagung 

yang diinkoporasi dengan perasan temu hitam ? 

2. Bagaimana perpaduan konsentrasi yang tepat antara pati jagung dan 

perasan temu hitam untuk menghasilkan edible film yang paling baik? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh penambahan pati jagung terhadap karakteristik 

fisik, kimia dan aktivitas antibakteri dari edible film pati jagung yang 

diinkoporasi dengan perasan temu hitam 

2. Memperoleh perpaduan konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 

yang tepat untuk menghasilkan edible film yang mempunyai sifat fisik, 

kimia, dan aktivitas antibakteri yang paling baik. 

 

1.4 Manfaat  

      Memberikan informasi tentang  karakterisasi edible film yang terbuat dari 

pati jagung dengan penambahan perasan temu hitam sebagai pembawa 

senyawa antibakteri dan antioksidan serta memberi inovasi baru untuk bahan 

pengemas yang  efektif , aman bagi kesehatan serta ramah lingkungan. 

 

1.5 Hipotesis 

      Diduga pembuatan edible film dengan proporsi pati jagung dan perasan 

temu hitam yang berbeda akan mempengaruhi karakteristik fisik, kimia, aktivitas 

antioksidan dan aktivitas antibakteri edible film yang dihasilkan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Edible film 

Edible film adalah lapisan tipis dan kontinyu yang dibuat dari bahan yang 

dapat dimakan, dibentuk di atas komponen makanan (film) atau diletakkan 

diantara komponen makanan (coating) yang berfungsi sebagai penghambat 

terhadap transfer massa (misalnya kelembaban, oksigen, lipida, zat terlarut), 

dan/atau sebagai carrier bahan makanan  atau untuk meningkatkan penanganan 

makanan (Krochta, 1992). Menurut Klahorst (1999), edible film didefinisikan 

dengan dua prinsip. Pertama, dinyatakan dapat dimakan dan harus aman untuk 

dimakan, kedua harus tersusun dari bahan pembentuk film, khususnya sebuah 

polimer. 

 Edible film memiliki fungsi sebagai penghambat perpindahan uap air, 

menghambat pertukaran gas, mencegah kehilangan aroma, mencegah 

perpindahan lemak, meningkatkan karakteristik fisik, dan sebagai pembawa zat 

aditif (Lee dan Wan, 2006 dalam Hui, 2006). Edible film dapat pula meningkatkan 

sifat organoleptik. Edible film dapat bergabung dengan bahan tambahan 

makanan dan substansi lain untuk meningkatkan kualitas warna, aroma, dan 

tekstur produk, untuk mengontrol pertumbuhan mikroba, serta untuk 

meningkatkan seluruh kenampakan (Cuppett, 1994 dalam Krochta, 1994).  

Komponen penyusun edible film dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu : 

hidrokoloid, lipida, dan komposit. Dalam pembuatan edible film juga diperlukan 

adanya plasticizer. Bahan-bahan tambahan yang sering dijumpai dalam 

pembuatan edible film adalah antibakteri, antioksidan, flavor dan pewarna.   

1. Hidrokoloid 

 Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah protein 

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

(seperti contoh alginat, pektin, dan gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara 

kimia. Pembentukan film berbahan dasar protein antara lain dapat menggunakan 

gelatin, kasein, protein kedelai, protein whey, gluten gandum, dan protein jagung. 

Film yang terbuat dari hidrokoloid sangat baik sebagai penghambat perpindahan 

oksigen, karbondioksida, dan lemak, serta memiliki karakteristik mekanik yang 

cukup baik sehinggga baik digunakan untuk memperbaiki struktur film agar tidak 
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mudah hancur (Dohowe dan Fennema, 1994 dalam Krochta et al., 1994). 

Polisakarida sebagai bahan dasar edible film dapat dimanfaatkan untuk 

mengatur udara sekitarnya dan memberikan ketebalan atau kekentalan pada 

larutan edible  film (Krochta et al., 1994).  

2. Lipida 

 Film yang berasal dari lipida sering digunakan sebagai penghambat uap 

air, atau bahan pelapis untuk meningkatkan  kilap pada produk-produk kembang 

gula. Film yang terbuat dari lemak murni sangat terbatas dikarenakan 

menghasilkan kekuatan struktur film yang kurang baik (Dohowe dan Fennema, 

1994 dalam Krochta et al., 1994). Edible  film yang terbuat dari lipida dan juga  

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

atau polisakarida pada umumya baik digunakan sebagai penghambat 

perpindahan uap air dibandingkan dengan  edible  film yang terbuat dari protein 

dan polisakarida dikarenakan lebih bersifat hidrofobik (Lee dan Wan, 2006 dalam 

Hui, 2006). Alasan mengapa lipida ditambahkan dalam  edible  film  adalah untuk 

memberi sifat hidrofobik (Hernandez, 1994 dalam Krochta et al., 1994). 

3. Komposit 

 Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

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

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

lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Lipida dapat meningkatkan 

ketahanan terhadap penguapan air dan hidrokoloid dapat memberikan daya 

tahan. Film gabungan antara lipida dan hidrokoloid ini dapat digunakan untuk 

melapisi buah-buahan dan sayuran yang telah diolah minimal (Dohowe dan 

Fennema, 1994 dalam Krochta et al., 1994). 

4. Plasticizer 

 Plasticizer  adalah  bahan  organik  dengan  berat  molekul  rendah  yang 

ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer (Ward 

and Hadley, 1993), sekaligus  meningkatkan  fleksibilitas  dan  ekstensibilitas  

polimer  (Ferry, 1980). Menurut Gontard et al., (1993), plasticizer ditambahkan 

pada pembuatan edible film untuk mengurangi sifat rapuh film selain itu juga 

untuk meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air, dan zat terlarut serta 

meningkatkan elastisitas film. Beberapa  jenis  plasticizer  yang  dapat  

digunakan  dalam  pembuatan  edible  film adalah  gliserol,  lilin  lebah,  polivinil  

alkohol  dan  sorbitol. 
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 Plasticizer mempengaruhi sifat fisik mekanik dan permeabilitas film. 

Plasticizer mengurangi gaya intermolekuler dan ekstramolekuler dalam polimer 

film dan menurunkan kerapuhan. Plasticizer seperti gliserol, sorbitol dan 

polietilen glikol memiliki viskositas rendah yang bila ditambahkan akan memberi 

sifat fleksibilitas. Plasticizer yang digunakan untuk membentuk edible film harus 

kompatibel dengan polimer pembentuk film (Garcia et al., 1999, dalam 

Lewerissa, 2005). Umumnya penambahan plasticizer sekitar 10-60% dari berat 

kering tergantung dari kekakuan polimer (Han dan Gennadios, 2005). 

 

2.2 Pembuatan Edible Film 

      Syarat utama dalam pembuatan edible film adalah terbentuknya larutan 

yang homogen sehingga diperlukan pelarut yang sesuai dan cara pencampuran 

yang tepat, sehingga diperoleh larutan dengan tingkat homogenitas yang tinggi. 

Dalam pembuatan kemasan edible film diperlukan dua tahapan penting, yaitu 

formulasi dan pembentukan. Proses formulasi merupakan bagian yang sangat 

penting karena menentukan karakteristik film. Faktor-faktor yang tidak boleh 

diabaikan terkait dengan proses formulasi adalah komposisi komponen-

komponen pembentuk, jenis pelarut, dan teknik pelarutan. Pengadukan, 

pengaturan pH, pengaturan suhu, pengaturan waktu merupakan faktor-faktor 

pendukung untuk memperoleh kondisi pencampuran yang tepat, sehingga terjadi 

interaksi yang baik antara komponen-komponen penyusun edible film 

(Robertson,1993). 

Menurut Gontard et al. (1993), tahapan pembuatan edible film adalah 

sebagai berikut: 

a. Pensuspensian bahan dalam pelarut 

Pembuatan larutan film diawali dengan pensuspensian bahan dalam pelarut   

seperti etanol, air atau bahan pelarut lain.  

b. Penambahan plasticizer 

Plasticizer ditambahkan untuk memperbaiki sifat mekanik yaitu memberikan 

fleksibilitas pada sebuah polimer film sehingga film lentur ketika 

dibengkokkan, tidak mudah putus dan kuat. 

c. Pengaturan suhu 

Untuk film dari pati, pengaturan suhu bertujuan membentuk pati 

tergelatinisasi yang merupakan awal pembentukan film. Suhu pemanasan 
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pati akan menentukan sifat mekanik edible film karena suhu ini menentukan 

tingkat gelatinisasi yang terjadi dan sifat fisik pasta yang terbentuk. 

d. Pengeringan 

   Pengeringan bertujuan untuk menguapkan pelarut sehingga diperoleh film. 

Suhu mempengaruhi waktu pengeringan dan kenampakan film yang 

dihasilkan. 

 

2.3 Sifat Fisik dan Mekanis Edible film 

 Secara umum, parameter penting karakteristik mekanik yang diukur dan 

diamati dari sebuah film kemasan adalah kuat tarik (tensile strength), dan persen 

pemanjangan (elongation to break). Parameter-parameter tersebut dapat 

menjelaskan bagaimana karakteristik mekanik dari bahan film yang berkaitan 

dengan struktur kimianya. Karakteristik mekanik menunjukkan indikasi integrasi 

film pada kondisi tekanan (stress) yang terjadi selama proses pembentukan film 

tersebut.  Sifat-sifat  fisik  yang  digunakan  sebagai  parameter  mutu  edible  film  

adalah ketebalan film, warna, dan transmisi uap air (Julianti dan Nurminah,  

2006). 

Sifat fisik dan mekanik edible film antara lain adalah: 

1. Kuat Tarik  

 Kuat  tarik  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 plasticizer  yang  ditambahkan  pada  proses  

pembuatan  film. Penambahan plasticizer lebih dari jumlah tertentu akan 

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

2. Persen Pemanjangan 

 Elongasi adalah kemampuan suatu film memanjang pada saat diberi gaya 

tarik. Nilai pemanjangan menggambarkan kemampuan rentang suatu film. 

Pemanjangan dapat juga diartikan sebagai ukuran kemampuan film untuk 

merenggang atau memanjang (Park et al., 1996 dalam Julianti dan Nurminah, 

2006 ). 

3. Ketebalan film 

 Ketebalan merupakan sifat fisik edible film yang besarnya dipengaruhi 

oleh konsentrasi hidrokoloid pembentuk edible film dan ukuran plat kaca 
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pencetak. Ketebalan edible film mempengaruhi laju uap air, gas dan senyawa 

volatil lainnya (Mc. Hugh dan Krotcha, 1994). 

4. Transmisi uap air 

Laju transmisi uap air merupakan jumlah uap air yang hilang per satuan 

waktu dibagi dengan luas area film. Oleh karena itu salah satu fungsi edible film 

adalah untuk menahan migrasi uap air maka permeabilitasnya terhadap uap air 

harus serendah mungkin (Gontard,1993). 

5. Warna 

 Perubahan warna edible film dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi bahan 

pembentuk edible film dan suhu pengeringan dan warna edible film akan 

mempengaruhi penampakan produk sehingga lebih menarik (Rayas et al., 1997). 

Tabel di bawah ini merupakan tabel standar fisik dan mekanik edible film. 

Kualitas edible film yang baik dan buruk dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Standar Sifat Fisik dan Mekanik Edible film 

Sifat Fisik dan Mekanik Edible 
film 

 
 

Sangat 
Jelek 

Jelek Baik  
 

Sangat 
baik 

Transmisi uap air (g.mm/m2.24 jam)  >10 10.1 1-0.1  <0.1 

Persen perpanjangan (%)  <1 1-10 10-100  >100 

Kuat tarik (N/cm2)  <1 1-10 10-100  >100 

Ketebalan  - - -  - 

Kecerahan  - - -  - 

Kadar air  - - -  - 

Sumber : Meyer and Han, 2003 

 

2.4 Bahan Pembuatan Edible film Berantibakteri dan Berantioksidan 

2.4.1 Pati Jagung 

2.4.1.1 Pembuatan Pati Jagung 

Pati jagung komersial dihasilkan dari jagung pipil dengan metode 

penggilingan basah. Penggilingan basah menghasilkan empat komponen dasar 

yaitu pati, lembaga, serat, dan protein (Corn  Refiner  Association,  2007). Berikut  

ini merupakan tahapan pembuatan pati jagung atau yang lebih dikenal sebagai 

maizena. 
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1. Pengeringan dan penyimpanan 

Jagung  yang  berasal  dari  ladang  dikeringkan  dan  disimpan  dalam 

silo. Faktor yang harus diperhatikan selama penyimpanan adalah kadar air 

jagung. 

2. Pembersihan 

Pada tahap ini  jagung  dibersihkan  dari  kotoran  dan  kontaminan  asing  

(sekam  batu, pecahan kernel, bagian tubuh serangga, pasir, logam dan lain-

lain). Pembersihan dapat dilakukan dengan penyedotan atau penyaringan. 

3. Perendaman 

Perendaman bertujuan untuk melunakkan biji jagung, sehingga 

memudahkan pemisahan kulit dan lembaga tanpa banyak kehilangan pati. 

Selain itu perendaman dapat mereduksi kegiatan bakteri yang akan memasuki 

proses penggilingan dan dapat menghilangkan bagian yang  larut pada biji. 

Perendaman dilakukan pada tangki/bak berlapis porselin, atau stainless steel. 

Suhu perendaman antara 45-50oC untuk menghindarkan terbentuknya alkohol 

karena proses fermentasi oleh khamir. Pada proses perendaman, air dalam 

tangki diberi sedikit SO2 0,1-0,5% .  Penggunaan SO2  bertujuan untuk 

membantu pelepasan pati dari endosperm dengan melonggarkan ikatan 

matriks protein. Lamanya perendaman sekitar 30-40 jam. Selama  

perendaman,  air  akan  berdifusi  ke  dalam  kernel  meningkatkan kadar  air  

dari  15%  menjadi  45%.  Difusi  air  menyebabkan  ukuran  kernel 

membengkak  dua  kali  ukuran  semula,  melunakkan  kernel  dan 

memudahkan  pemisahan  pada  tahap  selanjutnya Setelah perendaman 

tersebut, jagung menjadi lunak dan selanjutnya kulitnya dapat dikupas dengan 

mudah (Agustin, Z.K. dkk, 2005).  

Menurut  Johnson  dan  May  (2003)  penggunaan  SO2  sangat  penting 

karena  SO2  sebagai  agen  pereduksi  mampu  memecah  ikatan  disulfide 

matriks  protein  yang  membungkus  granula  pati,  sehingga  dapat 

membebaskan  granula  pati.  Selain  itu  SO2  mampu  menciptakan  kondisi 

yang  menguntungkan  bagi  pertumbuhan  bakteri  asam  laktat 

(lactobacillus).  Asam  laktat  yang  dihasilkan  bakteri  asam  laktat  dapat 

membantu pemisahan pati dan meningkatkan jumlah pati yang dihasilkan. 

Asam  laktat  dapat  meningkatkan  pelunakkan  biji,  melarutkan  protein 

endosperm, dan melemahkan dinding sel endosperm. 
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4. Pemisahan komponen-komponen kernel jagung 

Tahap  pemisahan  kernel  dimulai  dengan  penggilingan  kasar  dan 

pemisahan  lembaga. Jagung  terlebih  dahulu  digiling  kasar  untuk  

memecah  kernel tanpa  memecah  lembaga. Pemisahan lembaga 

menggunakan alat pemisah lembaga dari butir  jagung (germ separator). Alat 

tersebut bekerja dengan  screw conveyor dan pedal yang berputar pada 

bagian atas tangki. Pedal yang berputar,  berfungsi menumpahkan kearah luar 

dari  lembaga  dan beberapa serat kulit yang mengapung. Bagian yang berat 

akan mengendap dan oleh screw conveyor didorong keluar melalui lubang 

bawah. Butir jagung kasar kemudian dikeringkan untuk membuat maizena, 

sedangkan lembaganya dibuat minyak jagung (Anonymous, 2012b). 

5. Ekstraksi pati 

Ekstraksi pati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kering dan 

basah. Cara kering dilakukan dengan cara jagung pipilan yang telah 

dikeringkan digiling hingga menjadi tepung. Tepung jagung direndam dalam 

larutan NaOH 0,1% untuk menghilangkan protein. Selama perendaman 

dilakukan pengadukan beberapa kali. Campuran dibiarkan pada suhu ruang 

sampai patinya mengendap (±3 jam) dan cairannya merupakan larutan protein 

dalam NaOH. Cairan selanjutnya dipisahkan dari butir-butir pati dan pati dicuci 

dengan air untuk menghilangkan sisa NaOH dimana protein yang masih 

melekat. Cara basah, jagung yang sudah dipisahkan dari kulit dan 

lembaganya langsung digiling sehingga dihasilkan bubur jagung. Bubur 

jagung disaring dengan saringan mesh 80  untuk memisahkan butir-butir pati 

dari bagian yang masih terlalu kasar.  Pati didalam air saringan dibiarkan 

mengendap seperti pada pembuatan tapioka, atau langsung direndam di 

dalam larutan NaOH 0,1 % sambil diaduk-aduk dan dibiarkan mengendap. 

Cairan selanjutnya dipisahkan dari butir-butir pati dan pati dicuci dengan air 

dari sisa-sisa NaOH dan protein (Anonymous, 2012b). . 

6. Pengeringan 

Hasil ekstraksi berupa endapan  pati yang keras.  Endapan tersebut lalu 

diambil, berupa bongkahan atau gumpalan pati basah, selanjutnya 

dikeringkan hingga kadar air sekitar 14% (Anonymous, 2012b).  

7. Penggilingan dan pengayakan 

Penggilingan dan pengayakan bertujuan untuk menghaluskan bongkahan 

pati jagung kasar menjadi pati halus. Penggilingan pati dilakukan 2 s/d 4 kali. 
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Alat penggilingan dilengkapi dengan alat pengayakan yang berukuran 80-100 

mesh. Alat penggiling dan alat pengayak digerakkan oleh mesin diesel 

sehingga pati halus akan terpisah dari yang masih kasar, kemudian pati yang 

masih kasar digiling lagi begitu seterusnya hingga diperoleh maizena halus. 

Sebelum masuk proses pengayakan, jagung yang telah digiling halus perlu 

diturunkan suhunya agar memudahkan dalam pengayakan (Anonymous, 

2012b). 

8. Pengemasan dan penyimpanan 

 

2.4.1.2 Karateristik Pati Jagung 

Pati jagung dalam perdagangan disebut tepung maizena. Dibanding 

sumber pati lain, jagung mempunyai beragam jenis pati, mulai dari amilopektin 

rendah sampai tinggi. Jagung dapat digolongkan menjadi empat jenis 

berdasarkan sifat patinya, yaitu jenis normal, waxy, amilomaize dan jagung 

manis. Kandungan amilosa pati jagung berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Kandungan Amilosa, Daya Pengembangan, dan Nisbah Kelarutan Air 

Pati jagung  Amilosa (%) Daya absorbsi (g/g) 
(oC) 

 
 

Kelarutan (%) 
(oC) 

Jagung normal  15,3-25,1 14,9-17,9 (90)  12,5-20,3 (90) 
Waxy  0 30,2 (90)  10,5 (90) 
Amilomaize  42,6-67,8 6,3 (95)  12,4 (95) 
Jagung manis  22,8 7,8 (90)  6,3 (90) 

Sumber : Singh  et al.,  2005 

 

Munarso dan Mujisihono (1993) menyebutkan bahwa granula pati jagung 

umumnya berukuran 4-5 µm. Dan kandungannya sekitar 71.5% dari berat biji 

yang sebagian besar terdapat dalam endosperm biji. Sifat dari granula pati akan 

mempengaruhi kualitas dan produk olahan jagung. Karbohidrat pada jagung 

sebagian besar merupakan komponen pati, sedangkan komponen lainnya adalah 

pentosan, serat kasar, dekstrin, sukrosa, dan gula pereduksi. Bentuk dan ukuran 

granula pati jagung dipengaruhi oleh sifat biokimia dari khloroplas atau 

amyloplasnya (Richana dan Suarni, 2012). 

Hampir sama dengan pernyataan Munarso dan Mujisihono (1993), 

Pamudji (1986) menyatakan bahwa pati yang terdapat dalam biji jagung berkisar 

61% dan mempunyai karakteristik seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Sifat-sifat Pati jagung 

Sifat-sifat Pati jagung 

Ukuran partikel (µm) 5-25 

Bentuk partikel Polyhedron 

Kadar amilosa (%) 28,0 

Kadar amilopektin (%) 72,0 

Suhu gelatinisasi (oC) 80-85 

Sumber: Pamudji, 1986 

 

Pati jagung memiliki sifat yang sama dengan pati lainnya dimana dalam 

bentuk alaminya memiliki kestabilan tekstur yang baik dalam sistem pangan, 

tetapi memiliki ketahanan yang rendah terhadap proses pengadukan dan proses 

yang melibatkan panas serta memiliki keterbatasan untuk mengalami 

retrogradasi . Pati jagung mempunyai ukuran granula yang cukup besar dan tidak 

homogen yaitu 1-7 µm untuk yang kecil dan 15-20 µm untuk yang besar. Granula 

besar berbentuk oval polyhedral dengan diameter 6-30 µm. Granula pati yang 

lebih kecil akan memperlihatkan ketahanan yang lebih kecil terhadap perlakuan 

panas dan air dibanding granula yang besar (Singh  et al.,  2005). 

Ukuran granula pati mempengaruhi sifat ketahanan panas dari pati yang 

akan berhubungan dengan suhu awal gelatinisasi. Granula pati dengan ukuran 

lebih besar lebih tahan terhadap panas dibandingkan granula pati berukuran 

kecil, sehingga menurut Wirakartakusumah (1981), pati dengan ukuran lebih 

kecil memiliki suhu awal gelatinisasi yang rendah. Granula pati beras memiliki 

ukuran yang lebih kecil dari granula pati jagung sehingga suhu gelatinisasi pati 

jagung lebih tinggi daripada pati beras. Selain ukuran granula pati, keseragaman 

ukuran partikel pati atau tepung dapat mempengaruhi suhu gelatinisasi. Hal 

tersebut dikarenakan ukuran partikel pati atau tepung yang lebih kecil akan 

menyerap air lebih cepat dibandingkan yang lebih besar. Polisakarida yang larut 

air merupakan polimer rantai panjang yang dapt dilarutkan dengan air untuk 

memberikan efek pembentuk viskositas (Glicksman, 1982). 

 Pati yang memiliki kandungan amilosa yang tinggi sangat sukar 

mengalami gelatinisasi karena molekul amilosa cenderung berada dalam posisi 

sejajar, sehingga gugus-gugus hidroksilnya dapat berikatan dengan bebas dan 

pati akan membentuk kristal agregat yang kuat. Sebaliknya pati yang memiliki 

komponen amilopektin tinggi sangat sukar untuk berikatan sesamanya karena 

rantainya bercabang, sehingga pati yang amilopektinnya tinggi sangat mudah 
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mengalami gelatinisasi tetapi viskositasnya tidak stabil (Anonim, 1983 dalam 

Fardiaz dan Afdi, 1989). 

 

2.4.2 Gliserol 

 Gliserol merupakan senyawa alkohol yang memiliki 3 gugus hidroksil. 

Gliserol memiliki nama baku 1,2,3-propanatriol. Senyawa ini berwujud cair, tidak 

berwarna dengan  titik  didih  290oC. Titik didih tinggi yang dimiliki oleh senyawa 

dengan bobot molekul 92,09 g/mol ini disebabkan adanya ikatan hidrogen yang 

sangat kuat antar molekul gliserol (Zulfikar, 2010). Gliserol dapat dilarutkan 

dalam air atau alkohol, tetapi tidak larut dalam minyak. Di lain hal, banyak 

senyawa lain yang mudah larut dalam gliserol daripada dalam air atau alkohol. 

Jadi gliserol termasuk dalam bahan pelarut yang baik (Broody, 2005).  

Kemampuan gliserol untuk mengikat air akan memberikan struktur yang 

tidak begitu keras pada bahan makanan. Gliserol bekerja maksimal sebagai 

humektan bila kadarnya 10% dari total berat padatan dalam adonan yang 

ditambahkan gliserol tersebut. Bila kadarnya lebih besar dari 10% maka 

keoptimalannya akan berkurang, yaitu hanya mampu menyerap 5% dari air 

semula (jika ditambahkan 2 kali dari 10%) (Tranggono, 1990). Sifat fisik dan 

kimia gliserol dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Sifat Fisik dan Kimia Gliserol 

Sifat Nilai 

Berat Molekul ( g/mol ) 
Titik Cair ( oC ) 
Titik Didih ( oC ) 
Densitas ( 25 oC ) ( cm3/g ) 
Viskositas ( 25 oC ) ( cps ) 
Higroskopisitas  
Kelarutan dalam air ( 25 oC ) 
Ketahanan terhadap suhu tinggi 
Viskositas pada 70% ( 25 oC ) ( cps ) 

92 
18,2 
290 
1,2613 
954 
Menengah- tinggi 
Terbatas 
Stabil  
17 

Sumber : Griffin and Lynch (1968) 

 

Gliserol  merupakan  salah  satu  plasticizer  yang  banyak digunakan  

karena  cukup  efektif  mengurangi  ikatan  hidrogen  internal  sehingga akan  

meningkatkan  jarak  intermolekuler (McHught dan Krochta, 1994) dan memiliki 

kemampuan meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer serta 
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meningkatkan permeabilitas terhadap uap air. Struktur kimia gliserol yang 

menunjukkan adanya gugus hidroksil bebas dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Gliserol (Anonimous, 2012b) 
 
 

Gliserol  merupakan plasticizer  yang  bersifat  hidrofilik,  sehingga  cocok  

untuk  bahan  pembentuk  film yang  bersifat  hidrofilik  seperti  pati. Ia  dapat  

meningkatkan  absorpsi  molekul  polar seperti  air. Molekul  plasticizer  akan  

mengganggu  kekompakan  pati,  menurunkan interaksi  intermolekuler  dan  

meningkatkan  mobilitas  polimer.  Selanjutnya mengakibatkan  peningkatan  

elongation  dan  penurunan  tensile  strength  seiring dengan  peningkatan  

konsentrasi  gliserol.  Penurunan  interaksi  intermolekuler  dan peningkatan  

mobilitas  molekul  akan  memfasilitasi  migrasi  molekul  uap  air (Rodriguez et 

al., 2006). 

   

2.4.3 Karagenan 

 Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid yang terdiri dari ester, 

kalium, natrium, magnesium, dan kalsium sulfat dengan galaktosa 3,6 

anhidrogalaktosa kopolimer (Winarno, 1996). Menurut Suryaningrum et al. 

(2005), sifat-sifat karagenan meliputi  kelarutan, stabilitas pH, pembentukan gel 

dan viskositas. Karagenan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Sifat karagenan 

berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Kelarutan karagenan tergantung pada sifat hidrofilik molekul yaitu pada 

kelompok ester-sulfat dan unit galaktopironosa. Sedangkan unit 3,6 

anhidrogalaktosa bersifat hidrofobik. Kappa karagenan memiliki ester-sulfat 

dalam jumlah yang rendah, tetapi mengandung 3,6 anhidrogalaktosa yang 

bersifat hidrofobik seperti kalium. Keseimbangan antara ion-ion yang larut 

dengan yang tidak larut akan terganggu seperti terbentuknya gel. Kappa dan 

lambda karagenan larut dalam larutan gula jenuh dalam keadaan panas. 

Sedangkan iota karagenan lebih sukar larut jika dibandingkan dengan kedua 

karagenan tersebut, karena iota karagenan mempunyai gel yang bersifat elastis, 
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bebas sineresis dan reversibel sehingga lebih mudah larut dalam air dingin dan 

larutan garam natrium (Anonim, 1977 dalam Mindarwati, 2006). Karagenan 

memiliki beberapa jenis, dan setiap jenisnya memiliki karakteristik yang berbeda-

beda. Karakteristik karagenan beserta jenisnya dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5 Sifat Karagenan 

 Kappa Iota Lambda 

Ester sulfat 25 – 30% 28 – 35% 32 – 34% 
3,6-
anhidrogalaktosa 
 

28 – 38% - 30% 

Kelarutan    
Air panas Larut pada suhu 

>70oC 
Larut pada suhu 
>70oC 

Larut 

Air dingin Larut Na+ Larut Na+ Larut dalam 
semua larutan 
garam 

Susu Panas Larut Larut Larut 
Susu dingin + Tspp Kental Kental Lebih kental 
Larutan gula Larut (panas) Susah larut Larut (panas) 
Larutan garam Tidak larut Tidak larut Larut (panas) 
Larutan organik Tidak larut Tidak larut Tidak larut 

 
Gel    
Pengaruh kation Membentuk gel 

kuat dengan K+ 
Gel sangat kuat 
dengan Ca+ 

Tidak membentuk 
gekl 

Tipe gel Rapuh Elastis Tidak membentuk 
gel 
 

Stabilitas    
pH netral dan basa Stabil Stabil Stabil 
Asam (pH 3,5) Terhidrolisa Terhambat 

dengan panas 
Terhidrolisa 

Sumber : Glicksman (1983) 
 

 Menurut Fardiaz (1989), pembentukan gel adalah suatu fenomena 

penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga membentuk 

suatu jala tiga dimensi bersambungan. Selanjutnya jala ini dapat menangkap 

atau mengimobilisasikan air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan 

kaku. Gel mungkin mengandung sampai 99,9% air. Gel mempunyai sifat seperti 

padatan, khusunya elastis dan kekakuan. 

 Kemampuan pembentukan gel pada kappa dan iota karagenan terjadi 

pada saat larutan panas yang dibiarkan dingin, karena mengandung gugus 3,6-

anhidrogalaktosa. Adanya perbedaan jumlah, tipe dan posisi gugus sulfat akan 

mempengaruhi proses pembentukan gel. Kappa karagenan dan iota karagenan 
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akan membentuk gel hanya dengan adanya kation-kation tertentu seperti K+, Rb+ 

dan Cs+. Kappa karagenan sensitif terhadap ion kalium dan akan membentuk gel 

yang kuat dengan adanya garam kalium (Glicksman, 1983). 

 Karagenan dapat membentuk gel secara reversible artinya dapat 

membentuk gel pada saat pendinginan dan kembali pada saat dipanaskan. 

Pembentukan gel disebabkan karena terbentuknya struktur heliks rangkap yang 

tidak terjadi pada suhu tinggi. Pada suhu rendah struktur heliks rangkap 

membentuk jaringan polimer yang bercabang-cabang dan selanjutnya akan 

membentuk suatu kesatuan (Suryaningrum et al., 2005).  

 Suryaningrum  et al., (2005) menyatakan  bahwa  sifat  karagenan  yang 

dapat  membentuk  gel  dan  elastis,  dapat dimakan  serta  dapat  diperbarui  

merupakan  alasan  yang  mendukung penggunaannya sebagai bahan tambahan 

edible film. Larotonda (2007) meneliti  pengaruh  penambahan  tepung 

karagenan  berbagai  konsentrasi  pada  edible  film  dari  tepung  Quercus  

suber. Penelitiannya  memperlihatkan  bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  

tepung karagenan  yang  ditambahkan,  maka  nilai  tensile  strength  (kuat  tarik)  

dan  persen pemanjangan  edible  film  tersebut  juga  semakin  tinggi.  

Peningkatan  konsentrasi tepung  karaginan  juga  menyebabkan  meningkatnya  

transparansi  film  yang dihasilkan. 

   

2.4.4 Temu Hitam 

 Temu  hitam merupakan  tanaman asli  dari  kawasan  Asia  Tenggara 

berbatang  semu  dengan  ketinggian  mencapai  1,5 m.  Tanaman  ini 

mempunyai  rimpang  berwarna  putih kotor  dan memiliki  aroma  khas (Mursito, 

B. 2003). Tanaman  temu  hitam merupakan  tumbuhan  yang  memiliki  

klasifikasi  dan  karakteristik  morfologi sebagai berikut.  

 

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Liliopsida  

Ordo : Zingiberales  

Famili : Zingiberaceae  

Genus : Curcuma  

Spesies : Curcuma aeruginosa Roxb. 
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Tanaman temu hitam (Curcuma aeruginosa Roxb.) dari famili 

Zingiberaceae merupakan salah satu dari sekian banyak tanaman obat 

tradisional yang ada di Indonesia. Temu hitam memiliki rimpang  berwarna  putih  

dan  berbentuk  cincin.  Jika diiris-iris, rimpang akan tampak seperti cincin 

berwarna biru atau kelabu. Kulit rimpang tua umumnya berwarna putih kotor, 

sedangkan dagingnya kelabu. Rimpang cukup harum dan  berasa  getir 

(Rukmana, 2004). Tumbuhan ini menurut Syamsuhidayat dan Hutapea (1991) 

mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, disamping minyak atsiri. 

Kenampakan rimpang temu hitam dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Temu Hitam (Anonymous3, 2013) 
 

 Rimpang temu hitam rasanya pahit, tajam, dan dingin. Rimpang 

berkhasiat untuk membangkitkan  nafsu  makan,  melancarkan  keluarnya  darah  

kotor setelah melahirkan,  penyakit  kulit  seperti  kudis dan  borok,  perut  mules 

(kolik), sariawan,  batuk,  sesak  nafas, cacingan, encok, dan kegemukan badan 

(Setiawan dan Widyawati, 2005). 

 Rimpang temu hitam mengandung saponin, minyak atsiri, flavonoid, 

kurkuminoid, zat pahit, damar, lemak,  mineral, minyak  dan saponin (Widyawati 

et al., 2003). Berbeda dengan Widyawati (2003), di dalam jurnal nya Angel et al 

(2012) menyatakan bahwa rimpang temu hitam tidak mengandung kurkumin. 

Kandungan minyak atsiri terbesar terdapat pada irisan temu hitam,dan  kadar 

minyak  atsiri  maksimal  terdapat  pada  waktu  rimpang  belum bertunas  dan 

mengeluarkan  batang  atau  daun yang  tumbuh (Widyawati et al., 2003). 
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2.5 Interaksi Antara Pati Jagung, Gliserol Dan Karagenan Dalam 

Membentuk Struktur Matriks Edible Film 

Pati jagung memiliki kandungan amilosa yang tinggi. Dalam pembuatan 

edible film struktur amilosa memungkinkan pembentukan ikatan hidrogen dengan 

molekul tetangganya dan selama pemanasan mampu membentuk jaringan tiga 

dimensi yang dapat menangkap air untuk menghasilkan gel yang kuat. 

Amilopektin dalam granula pati tidak memiliki kemampuan membentuk jaringan 

oleh karena itu pemilihan pati dalam pembuatan edible film ditentukan oleh kadar 

amilosa (Whistler dan Pascal, 1976 dalam Achmadi, 2011). 

Menurut Krochta et al., (1994) edible film dari pati umumnya memiliki sifat 

yang tidak berbau dan tidak berasa, tidak berwarna, tidak bersifat toksik dan 

dapat diabsorbsi secara biologis akan tetapi edible film yang terbuat dari polimer 

pati akan memiliki tekstur yang getas (mudah pecah). Untuk mengatasinya 

ditambahkan bahan humektan yang dapat memantapkan sistem disperse yang 

homogen pada pati. Penggunaan humektan dapat meningkatkan kelenturan dan 

kemampuan memanjang (Mc Hugh dan Krochta, 1994).  

Pati dapat berinteraksi dengan bahan tambahan pangan atau komponen 

pangan. Sebagai hasil interaksi, mungkin dipengaruhi oleh sifat-sifat yang 

berbeda dari bahan tambahan pangan atau pati tersebut (Fama L et al., 2005). 

Misalnya saja interaksi antara pati dan gliserol pada pembuatan edible film. 

Pembuatan edible film diperlukan bahan tambahan yaitu plasticizer. 

Penambahan tersebut biasanya dimaksudkan untuk memperbaiki sifat-sifat fisik, 

organoleptik, nutrisi, dan sifat-sifat mekanik dari kemasan edible (Ward and 

Hadlye, 1993). Sirikhajorman dan Danwanichakul et al., (2006) menyatakan 

bahawa pati jagung dapat digunakan sebagai dasar pembuatan edible film 

dengan menggunakan gliserol sebagai plasticizernya. Edible film yang dihasilkan 

dari pati jagung akan mempunyai tensile strength dan kemampuan menyerap air  

yang rendah seiring dengan bertambahnya konsentrasi gliserol tetapi sifat 

fleksibilitas dan permeabilitas uap air akan meningkat. 

Gliserol  merupakan salah satu plasticizer  yang  bersifat  hidrofilik,  

sehingga  cocok  untuk  bahan  pembentuk  film yang  bersifat  hidrofilik  seperti  

pati. Gliserol  dapat  meningkatkan  absorpsi  molekul  polar seperti  air. Molekul  

plasticizer  akan  mengganggu  kekompakan  pati,  menurunkan interaksi  

intermolekuler  dan  meningkatkan  mobilitas  polimer.  Selanjutnya 

mengakibatkan  peningkatan  elongation  dan  penurunan  tensile  strength  
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seiring dengan  peningkatan  konsentrasi  gliserol.  Penurunan  interaksi  

intermolekuler  dan peningkatan  mobilitas  molekul  akan  memfasilitasi  migrasi  

molekul  uap  air (Rodriguez et al., 2006). 

Karagenan merupakan polisakarida dengan berat molekul yang tinggi 

dengan struktur rantai linear dan terdiri dari unit pengulangan galaktosa dan 3.6-

anhidrogalaktosa, yang keduanya meruapan gugus sulfat non nonsulfat. 

Karagenan memiliki sifat sebagai bahan pembentuk gel. Penambahan karagenan 

dalam pembuatan edible film diharapkan dapat menghasilkan biofilm dengan 

tensile strength dan elongasi yang lebih baik dibandingakan dengan pati murni 

(Imeson, 2000).  

Bahan  pembentuk  gel  merupakan  komponen  polimer  berberat  

molekul  tinggi  yang merupakan  gabungan  molekul-molekul  dan  lilitan-lilitan  

dari  polimer  molekul  yang  akan memberikan  sifat  kental  dan  gel  yang  

diinginkan.  Molekul-molekul  polimernya  berikatan melalui  ikatan  silang  

membentuk  struktur  jaringan  tiga  dimensi  dengan  molekul  pelarut 

terperangkap dalam jaringan ini (Clegg, 1995). Kappa  dan  iota  merupakan  

jenis  karagenan  yang  dapat  membentuk  gel. Pembentukan  gel  terjadi  saat  

rantai  dari  satu  karagenan  bertemu  dengan  rantai  lain  yang  sama untuk 

membentuk double heliks, kemudian double heliks ini akan saling bergabung 

membentuk jaringan tiga dimensi. Interaksi sinergis dalam bentuk ikatan 

intermolekuler antara pati dan kappa karagenan dapat memperbaiki sifat 

mekanik dari biofilm yang dihasilkan yaitu tensile strength dan elongasi (Chen, 

dkk., 2008). 

 

2.6 Antibakteri 

 Antibakteri adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau 

dapat mematikan bakteri (Volk and Wheeler, 1993). Senyawa kimia utama yang 

memiliki sifat antibakteri adalah fenol dan persenyawaan fenolat, alkohol, 

halogen, logam berat, deterjen, dan aldehida.  Fenol bekerja terutama dengan 

cara mendenaturasi protein sel dan merusak membran sel. Persenyawaan 

fenolat dapat bersifat bakterisidik atau bakteriostatik tergantung kepada 

konsentrasi yang digunakan. Alkohol bekerja dengan cara mendenaturasi protein 

sel, selain itu alkohol merupakan pelarut lipid sehingga dapat juga merusak 

membran sel. Kerja antibakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
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konsentrasi atau intensitas zat antibakteri, jumlah mikroorganisme, suhu, spesies 

mikroorganisme, adanya bahan organik, dan keasaman atau kebasaan (pH) 

(Pelczar & Chan, 1988).  

 Pengujian aktivitas antibakteri adalah teknik untuk mengukur berapa 

besar potensi atau konsentrasi suatu senyawa dapat memberikan efek bagi 

mikroorganisme. Metode pengujian yang biasa digunakan adalah metode difusi 

agar. Agar cair yang telah ditambahkan mikroorganisme indikator dituangkan ke 

cawan petri dan dibiarkan memadat. Bahan yang akan diujikan dan kontrol yang 

dipergunakan disiapkan ditempat terpisah. Selanjutnya didifusikan ke dalam agar 

dan organisme akan tumbuh membentuk suatu zona penghambatan (zona yang 

tidak ditumbuhi bakteri) setelah diinkubasi (Dart, 1996). Kekuatan daya hambat 

antibakteri dibagi menjadi 4 kategori, Tabel 2.6 menunjukkan kategori dari 

kekuatan daya hambat tersebut. 

 

Tabel 2.6 Kategori Daya Hambat Bakteri 

Daya Hambat Bakteri Kategori 

≥ 20 mm Sangat Kuat 

10 – 20 mm Kuat 

5 – 10 mm Sedang 

≤ 5 mm Lemah 

Sumber: Ardiansyah (2004) 

 

2.6.1 Antibakteri pada Temu Hitam 

 Minyak  atsiri  adalah  bagian  komponen  tanaman  yang  mempunyai 

banyak  manfaatnya.  Salah  satunya  manfaat  dalam  bidang  kesehatan  yaitu 

sebagai antibakteri.  Minyak  atsiri  berupa  cairan  kental  kuning  emas 

mengandung  monoterpen  dan  sesquiterpen.  Monoterpen  Curcuma 

aeruginosa  terdiri  dari monoterpen  hidrokarbon  (alfa  pinen,  D-kamfen), 

monoterpen  alkohol  (D-borneol),  monoterpen  keton  (D-kamfer),  dan 

monoterpen  oksida  (sineol). Dari  hasil penelitian dikemukakan bahwa minyak  

atsiri  memiliki  antibakteri  terhadap S. aureus dan E.coli (Khoridah, S. 2007). 

     Minyak  atsiri dapat  menghambat pertumbuhan bakteri  yaitu  dengan  cara  

merusak  dinding  sel  bakteri,  karena bakteri memiliki  lapisan  luar  yang    

disebut  dinding  sel  yang  dapat mempertahankan  bentuk  bakteri  dan  

melindungi  membran  protoplasma di bawahnya. Selain  itu,  minyak  atsiri  juga  

memiliki  kemampuan  merubah molekul protein dan asam nukleat. Minyak  atsiri  
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dapat  mengubah  keadaan  ini  dengan  mendenaturasikan protein  dan  asam-

asam nukleat  sehingga  merusak  sel  tanpa  dapat  diperbaiki lagi. Setiap enzim 

yang ada di dalam sel bakteri merupakan  sasaran  potensial  bagi  bekerjanya  

suatu  penghambat. Penghambatan  ini  dapat  mengakibatkan  terganggunya  

metabolisme  atau matinya sel (Suryaningrum, 2009).  

 Selain minyak atsiri, rimpang temu hitam mengandung senyawa fenol. 

Angel et al (2012) menyatakan bahwa ekstrak methanol Curcuma aeruginosa 

menunjukkan adanya kandungan fenol dengan total fenol 700 ± 2.3 mg GAE/100 

g dan memiliki aktivitas antioksidan yang diukur dengan DPPH menunjukkan nilai  

0.64 ± 0.006 mg (DPPH scavenging activity IC50). Kandungan fenol ditunjukkan 

sebagai mg asam galat ekivalen (GAE)/100 g.  

 

2.6.2 Mekanisme Kerja Antibakteri 

 Menurut Pelczar dan Chan (1988) mekanisme kerja antibakteri dapat 

terjadi melalui lima cara, yaitu hambatan sintesis dinding sel, perubahan 

permeabilitas sel, perubahan molekul dan asam nukleat, penghambatan kerja 

enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein.  

1. Penghambatan sintesis dinding sel 

 Struktur dinding sel dirusak dengan cara menghambat pembentukannya 

atau mengubahnya setelah selesai terbentuk (Pelczar dan Chan, 1988). Dinding 

sel bakteri tersusun atas peptidoglikan (disusun oleh senyawa gula dan asam 

amino). Lapisan peptidoglikan tunggal saling berikatan dengan lapisan lainnya 

melalui bagian rantai asam aminonya, sehingga membentuk suatu ikatan silang 

yang kuat menutupi seluruh sel. Jika pembentukan dinding sel tidak sempurna, 

maka bakteri akan mudah mengalami lisis baik karena fisik maupun tekanan 

osmotik dan menyebabkan sel bakteri mati (Kane dan Kdaneli, 1986). 

2. Perubahan permeabilitas sel 

 Membran sitoplasma mempertahankan komponen penting dari dalam sel 

antara lain protein dan asam nukleat serta mengatur aliran keluar-masuknya 

komponen tersebut. Kerusakan pada membran ini akan mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel.   

3. Perubahan molekul dan asam nukleat 

 Hidupnya suatu sel bergantung pada terpeliharanya molekul-molekul 

protein dan asam nukleat dalam keadaan alamiahnya. Suatu kondisi atau 

substansi yang mengubah keadaan ini, yaitu mendenaturasi protein dan asam-
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asam nukleat dapat merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan 

konsentrasi pekat beberapa zat kimia dapat mengakibatkan koagulasi 

(denaturasi) ireversibel  (tak dapat balik) komponen-komponen tersebut.  

4. Penghambatan kerja enzim 

 Adanya senyawa antibakteri yang berupa asam dapat menghambat 

beberapa enzim yang terlibat pada siklus asam sitrat, antara lain asam α-

ketoglutarat dan asam suksinatdehidrogenase. Selain itu, terdapat senyawa lain 

(asam sorbat) yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan gugus SH pada 

enzim, sehingga enzim menjadi inaktif (Luck and Jager, 1997). 

5. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein 

 DNA, RNA, dan protein memegang peranan yang sangat penting di 

dalam proses kehidupan normal sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun 

yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat 

mengakibatkan kerusakan total pada sel. 

 

2.6.3 Pengujian Aktivitas Antibakteri Pada Bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar yaitu 

dengan menempelkan edible film yang dipotong bulat dan ditempelkan pada 

permukaan media agar padat yang telah dicampurkan dengan bakteri uji. Metode 

ini merupakan modifikasi dari metode cakram kertas atau sumuran yang 

diletakkan pada media agar padat yang kemudian diinkubasi pada suhu 37oC 

selama 24 jam. Selanjutnya diamati adanya area (zona) jernih di sekitar cakram 

kertas yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba (Dzen, dkk, 2003). 

Bakteri indikator untuk prngujian aktivitas antibakteri edible film adalah 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

 

1. Staphylococcus aureus 

 Staphylococcus  aureus  merupakan bakteri Gram positif berbentuk kokus 

dengan diameter 0,7-0,9 µm dan termasuk ke dalam famili Micrococcaceae. 

Bakteri ini memproduksi pigmen berwarna kuning sampai oranye, membutuhkan 

nitrogen organik (asam amino) untuk pertumbuhan serta bersifat anaerob 

fakultatif (Trihendrokesowo dkk., 1996). Staphylococcus  aureus  tersusun dalam 

bentuk  tunggal,  berpasangan,  rantai  pendek  atau  bergerombol  seperti  
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anggur,  non motil, dan tidak membentuk spora. Koloni  pada  media  agar  

berbentuk  bundar,  licin,  berwarna  jingga  hingga putih,  berkilauan,  menonjol  

dan  menyebar  serta  membutuhkan  thiamin  dan  asam nicitinat  untuk  

pertumbuhannya (Fardiaz,1992). Gambar 2.3 menunjukkan bahwa 

Staphylococcus aureus memiliki koloni berbentuk bundar.  

 

 

Gambar 2.3 Staphylococcus aureus (Anonymous2, 2013) 
 

Staphylococcus  aureus  memiliki suhu  optimum,  minimum  dan  

maksimum  untuk pertumbuhan bakteri berturut-turut 37°C, 6,7°C dan 45,5°C 

(Fardiaz, 1992). Bakteri ini tumbuh pada pH 4,0-8,0 dengan pH optimum 7-7,5, 

dan tetap dapat tumbuh dengan baik  pada  media  dengan  konsentrasi  NaCl  

7,5%.  Bakteri  ini  mempunyai  waktu generasi 27-30 menit (Savitri, 2009). 

Staphylococcus  aureus  adalah  suatu  bakteri  penyebab  keracunan  yang 

memproduksi  enterotoksin.  Bakteri ini  ditemukan  pada  makanan  yang  

mengandung protein tinggi misalnya daging, telur dan sebagainya 

(Fardiaz,1992). Enterotoksin yang diproduksi oleh Staphylococcus  aureus 

bersifat tahan panas dan masih aktif setelah dipanaskan pada suhu 100°C 

selama 30 menit (Trihendrokesowo dkk., 1996).  

 

2. Escherichia coli 

 Escherichia  coli  merupakan  bakteri  Gram  negatif  yang  berbentuk  

batang, termasuk  dalam  famili  Enterobactericeae.  Bakteri  ini  mempunyai  

ukuran  panjang 2,0-6,0 mikron, sering terdapat dalam bentuk tunggal atau 

berpasangan, bersifat motil atau  non  motil  dengan  flagella  peritrikat  dan  

bersifat  anaerobik  fakultatif. Kisaran suhu pertumbuhannya adalah 10-40°C 

dengan  suhu  optimum  37°C.  Nilai pH medium optimum pertumbuhannya 7,0-
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7,5 (Fardiaz, 1992). Sedangkan Aw untuk tumbuh adalah 0,95. Organisme ini 

pada media agar koloninya bewarna putih sampai putih kekuningan dan berubah 

menjadi coklat keemasan bersamaan dengan bertambahnya umur. Escherichia  

coli  dapat dimatikan dengan panas pada suhu 60°C selama 30 menit (Wang et 

al., 1997). Gambar 2.4 menunjukkan bentuk dari koloni Escherichia coli. 

 

 

Gambar 2.4 Escherichia coli (Anonymous1, 2013) 
 

 Escherichia  coli  dipakai  sebagai  organisme  indikator,  karena  jika  

terdapat dalam  jumlah  yang  banyak  menunjukkan  bahwa  pangan  atau  air  

telah  mengalami pencemaran  (Gamman  dan  Sherington,1992 dalam Savitri, 

2009). Escherichia coli dapat memproduksi toksin (eksotoksin) yang disebut 

enterotoksin, ada 2 macam enterotoksin yang diproduksi yaitu enterotoksin yang 

tidak tahan panas dan tahan panas (Ray and Daeschel, 1992). 

 Bakteri gram negatif dan positif memeiliki karakteristik dinding sel yang 

berbeda, sehingga ketahanan terhadap gangguan fisik ataupun kimia juga 

berbeda. Perbedaan antara karakteristik dinding sel antara bakteri gram positif 

dan gram negatif dapat dilihat pada Tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 Perbedaan Dinding Sel Bakteri Gram Positif dan Negatif 

Ciri 
Perbedaan Relatif 

Gram Positif Gram Negatif 

Struktur dinding sel  Tebal (15 – 80nm) 

 Berlapis Tunggal 
(mono) 

 Tipis (10 – 15nm) 

 Berlapis tiga 
(multi) 

Komposisi Dinding 
sel 

 Kandungan lipid 
rendah (1 – 4%) 

 Peptidoglikan ada 
sebagai lapisan 
tunggal, komponen 
utama merupakan 
lebih dari 50% berat 
kering pada 
beberapa sel bakteri 

 

 Asam tekoat 

 Kandungan lipid 
tinggi (11 – 22%) 

 Peptidoglikan ada 
di dalam lapisan 
kaku sebelah 
dalam, jumlahnya 
sedikit, 
merupakan 10% 
dari berat kering 
bakteri                                                 

 

 Tidak ada asam 
tekoat 

Resistensi terhadap 
gangguan fisik 

Lebih resisten Kurang resisten 

Sumber : Pelczar & Chan, 1988 

 

2.7 Antioksidan 

 Antioksidan merupakan senyawa yang secara alami terdapat dalam 

hampir semua bahan makanan termasuk rempah-rempah. Antioksidan 

diperlukan untuk mengawetkan makanan yang mengandung minyak atau lemak 

supaya daya simpan serta organoleptik dari makanan tidak mengalami banyak 

perubahan. Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, 

memperlambat, dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, 

antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi 

autooksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid (Kochar and Rossell, 1990). 

Tulisan ilmiah dari Widjaya (2003) menyatakan bahwa antioksidan sebagai 

senyawa secara nyata dapat memperlambat oksidasi walaupun dengan 

konsentrasi yang lebih rendah sekalipun dibandingkan dengan substrat yang 

dapat dioksidasi. Menurut  Supari  (1995),  radikal  bebas  adalah  sebuah 

molekul  yang  memiliki  satu  atau  lebih  elektron  yang  tidak  berpasangan  

pada orbital  kulit  terluarnya  dan  terbentuk  melalui  dua  cara  yaitu  secara  

endogen (sebagai respon normal dari peristiwa biokimia dalam tubuh) dan 

secara eksogen (radikal  bebas  didapat  dari  polusi  yang  berasal  dari  luar  
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tubuh  dan  bereaksi  di dalam tubuh melalui pernafasan, pencernaan, injeksi, 

dan penyerapan kulit). 

 

2.7.1 Mekanisme Kerja Antioksidan 

 Mekanisme kerja antioksidan memiliki 2 fungsi, yaitu antioksidan primer 

dan antioksidan sekunder (Effendi, 2009).  

1. Antioksidan primer yaitu fungsi antioksidan sebagai pemberi atom 

hydrogen. Senyawa ini dapat memberikan atom hydrogen secara cepat 

ke radikal lipida (R*, ROO*) atau mengubahnya ke bentuk yang lebih 

stabil, sementara turunan radikal antioksidan (A*) memiliki keadaan lebih 

stabil dibanding radikal lipida. Gambar 2.5 menunjukkan reaksi 

penghambatan antioksidan primer terhadap radikal lipida. 

 

Inisiasi      :     R* +  AH  ———->  RH  +   A* 

  Radikal lipida 

   Propagasi :    ROO*   +   AH  ——->  ROOH  +   A* 

Gambar 2.5 Reaksi Penghambatan Antioksidan Primer Terhadap Radikal Lipida 
(Gordon, 1990) 

 

2. Antioksidan sekunder yaitu fungsi antioksidan untuk memperlambat laju 

antioksidan dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme pemutusan 

rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih 

stabil. 

 

2.7.2 Antioksidan pada Temu Hitam 

     Semua jenis tanaman dari genus curcuma baik rimpang atau daun memiliki 

aroma kamper dan mengandung banyak komponen fungsional seperti minyak 

atsiri, terpen, fenol dan flavonoid yang mana termasuk dalam senyawa 

antioksidan. Fenol dan flavonoid menunjukkan adanya aktivitas dalam bidang 

pengobatan (antikanker dan anti-inflamasi) berhubungan dengan menangkap 

radikal bebas dan efek antiperoksida pada lemak (Vinson, et al., 1995). Pada 

penelitian sebelumnya Angel et al., (2012) menunjukkan bahwa Curcuma 

aeruginosa menunjukkan adanya kandungan fenol. 
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 Dari penelitian Nugrahaningtyas et al., (2005) tentang identifikasi dan 

isolasi senyawa flavonoid pada rimpang temu hitam didapatkan data bahwa 

ekstrak petroleum eter, kloroform dan n-butanol rimpang temu ireng mengandung 

flavonoid, sedangkan ekstrak metanol tidak mengandung flavonoid. Flavonoid 

dalam ekstrak petroleum eter dapat dipisahkan dengan cara kromatografi kolom 

menggunakan eluen petroleum eter-kloroform = 1: 9 (vlv), penyerap silika gel 

merk kiese1ge160 43-60 mm (230-400 mesh) dan kecepatan eluen 20 

tetes/menit. 

 

2.7.3 Metode Pengujian Aktivitas Antioksidan 

      Metode  yang  umum  digunakan  untuk  menguji  aktivitas  antioksidan  

suatu bahan  adalah  menggunakan  radikal  bebas  1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil 

(DPPH). Pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode  DPPH  menggunakan  

prinsip spektrofotometri.  Senyawa  DPPH  (dalam  metanol)  berwarna  ungu  

tua  terdeteksi pada  panjang  gelombang  sinar  tampak  sekitar  517  nm 

(Molyneux, 2004). Kemampuan penangkapan radikal berhubungan dengan 

kemampuan komponen senyawa dalam menyumbangkan elektron atau 

hidrogen. Setiap molekul yang dapat menyumbangkan elektron atau hidrogen 

akan bereaksi dan akan memudarkan DPPH. Intensitas warna DPPH akan 

berubah dari ungu menjadi kuning oleh elektron yang berasal dari senyawa 

antioksidan. Konsentrasi DPPH pada akhir reaksi tergantung pada konsentrasi 

awal dan struktur komponen senyawa penangkap radikal (Naik et al., 2003). 

Mekanisme kerja DPPH dapat dilihat pada Gambar 2.6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Mekanisme DPPH (Widyastuti, 2010) 
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Metode DPPH menggunakan 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil sebagai 

sumber radikal bebas. Prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh 

DPPH dari zat antioksidan. Antoksidan  akan  mendonorkan  proton  atau  

hydrogen kepada DPPH dan selanjutnya akan terbentuk radikal baru yang 

bersifat stabil atau tidak  reaktif  (1,1-difenil-2- pikrilhidrazin) (Widyastuti, 2010). 

 

2.8 Penelitian Edible Film 

Dewasa ini, edible film telah banyak dikembangkan oleh para peneliti. 

Edible film dapat diproses dari berbagai bahan pembentuk film, baik dari 

hidrokoloid, lemak ataupun komposit. Sebagian besar penelitian edible film yang 

telah dipublikasikan memanfaatkan sumber alam yang dapat diperbaharui seperti 

pati jagung, pati tapioka, tepung porang, karagenan, dan sumber alam lainnya. 

Beberapa penelitian edible film yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada Tabel 

2.8.  

 

Tabel 2.8 Penelitian Edible Film yang Telah Dipublikasikan 

Judul 

Karakteristik Edible Film 

Refe- 

rensi 
Kadar 

air  

(%) 

Kete-

balan 

(mm) 

Tensile 

strength 

(N/cm
2
) 

Elonga-

si 

(%) 

Transmisi 

uap air 

(g/m
2
jam) 

Anti- 

oksidan 

(%) 

Antibakteri (mm) 

E.coli 
S. 

aureus 

Karakterisasi 

Edible Film  

Dari Tepung 

Porang 

Dengan 

Penam-bahan 

Minyak Atsiri 

Kayu Manis 

Sebagai 

Antibakteri 

 

9,93 0,067 0,993 19,62 0,376 - 9,84 15,63 a 

Formulasi 

Edible film 

sebagai 

Antibacterial 

Active 

Packaging 

dengan 

Penam- 

bahan 

Ekstrak 

Daun Jati 

(Kajian 

Proporsi Pati 

- 0,171 2,38 53,33 0,09 - 8,85 7,18 b 
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Tapioka Dan 

Suhu 

Pengeringan 

Edible film) 

 

Formulasi 

Edible Film 

Antibacterial 

Active 

Packaging 

Dengan 

Penam-bahan 

Ekstrak 

Antibakteri 

Daun Jati 

 

- 0,18 1,03 54,33 0,48 - 6,00 6,50 c 

Kemasan 

Edible Film 

Dari Ekstrak 

Kubis Merah 

Sebagai 

Bioindikator 

Untuk 

Mendeteksi 

Umur Simpan 

Pada Sosis 

 

- 0,04 0,36 9,93 1,47 - - - d 

Karakteristik 

Edible Film 

Bioindikator 

pH Berbasis 

Pati Jagung 

(Zea fmasy 

L.) dan Sari 

Buah Murbei 

(Morus alba) 

 

13,06 0,04 0,38 21,43 0,19 - - - e 

Pembuatan 

Edible Film 

Dari Pati 

Jagung 

Dengan 

Penam- 

bahan Tomat 

(Solanum 

Lycoper-

sicum) 

Sebagai 

Antioksidan 

(Kajian 

Konsentrasi 

Pati Jagung 

DanGliserol) 

 

 

35 0,13 0,474 18,42 0,44 80,61 - - f 
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Karakterisasi 

Fisikokimia 

Edible Film 

Beranti-

oksidan Dari 

Tepung 

Porang 

(Amorpho-

phallus 

oncophyllus) 

dengan 

Penamba-han 

Sari Wortel 

(Daucus 

carrota) 

- 0,016 0,198 22,14 0,551 53,57 - - g 

 

Sumber : 

a) Pramadita, R.C., 2011 

b) Putra, D.R.M., 2013 

c) Budyanto, P., 2013 

d) Wardana, A.A, 2013 

e) Budiman, D., 2009 

f) Achmadi, D., 2009 

g) Tubari, W.A, 2011 

 

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa karakteristik edible film 

ditentukan oleh komponen pembentuk edible film itu sendiri. Setiap bahan yang 

digunakan akan menghasilkan karakteristik edible film yang berbeda. Penelitian 

edible film dari pati jagung yang diinkorporasikan dengan perasan temu hitam 

diharapkan memiliki karakteristik yang baik atau bahkan lebih baik dari penelitian 

pendahulunya.  
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III METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Proses Pengolahan Pangan, 

Laboratorium Biokimia dan Analisa Pangan, serta Laboratorium Mikrobiologi 

Umum Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian berlangsung dari bulan Januari 2013 

sampai dengan bulan Juli 2013. 

 

3.2 Alat dan Bahan 
 
3.2.1 Alat 
 

Alat yang digunakan untuk membuat edible film antara lain pisau, 

pemarut, kain saring, corong, aluminium foil, plat kaca ukuran 15 cm x 11 cm x 2 

cm, plastic PE (polyetilen), timbangan analitik merk Denver M-310, termometer, 

hot plate merk Labinco L-32, pengering kabinet, bola hisap dan glassware.  

Alat untuk analisa adalah bola hisap, timbangan analitik merk Denver M-

310, spektrofotometer dan kuvet (UNICO RRC UV 2100), shaker, refluks, 

sentrifuse, tube, mikrometer, color reader, Imada Force Measurement tipe ZP-

200N, oven, desikator merk Scoot Duran, ose, vortex, autoklaf, inkubator merk 

Binder BD53, tisu, karet gelang, kompor listrik merek Maspion, kapas, bunsen, 

korek api, kertas payung, mikropipet (Finnipipett, Labsystem), tip, dan glassware. 

 

3.2.2 Bahan 
 
  Bahan yang digunakan untuk membuat edible film adalah pati jagung 

komersial merk Hawai in Harvest, rimpang temu hitam yang diperoleh dari Pasar 

tradisional kabupaten Tulungagung dengan karakteristik rimpang yang dipanen 

muda dan masih segar, gliserol, karagenan komersial dan akuadesyang 

diperoleh dari Toko Makmur Sejati.  

  Bahan yang digunakan untuk analisa antara lain alkohol 70%, ethanol 

95%, akuades, silica gel, reagen Folin-Ciocalteau, media nutrient (NA dan NB), 

DPPH dalam etanol, Na2CO3, arsenomolibdat, NAOH 45%, HCL 25%, kertas 
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lakmus, dan larutan iodin. Kultur yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri 

adalah Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi Umum Jurusan Teknologi Hasil Pertanian.  

 

3.3 Metode Penelitian  

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun 

dengan 2 faktor dan masing-masing faktor terdiri dari 3 level, pengulangan 

dilakukan sebanyak 3 kali sehingga ada 27 satuan percobaan. Faktor pertama 

adalah konsentrasi pati jagung sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi 

ekstrak perasan temu hitam. 

Faktor 1: Konsentrasi Pati Jagung (P) (b/vtotal) 

  P1 : Konsentrasi Pati Jagung 1% 

  P2 : Konsentrasi Pati Jagung 2% 

  P3 : Konsentrasi Pati Jagung 3% 

Faktor 2: Konsentrasi perasan temu hitam (T) (v/vtotal) 

  T3 : Konsentrasi perasan temu hitam 3% 

  T5 : Konsentrasi perasan temu hitam 5% 

  T7 : Konsentrasi perasan temu hitam 7% 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan, yaitu: 

P1T3 =  Konsentrasi pati jagung 1% dengan konsentrasi perasan temu hitam 3% 

P1T5 =  Konsentrasi pati jagung 1% dengan konsentrasi perasan temu hitam 5% 

P1T7 = Konsentrasi pati jagung 1% dengan konsentrasi perasan temu hitam 7% 

P2T3 =  Konsentrasi pati jagung 2% dengan konsentrasi perasan temu hitam 3% 

P2T5 =  Konsentrasi pati jagung 2% dengan konsentrasi perasan temu hitam 5% 

P2T7 = Konsentrasi pati jagung 2% dengan konsentrasi perasan temu hitam 7% 

P3T3 =  Konsentrasi pati jagung 3% dengan konsentrasi perasan temu hitam 3% 

P3T5 =  Konsentrasi pati jagung 3% dengan konsentrasi perasan temu hitam 5% 

P3T7 = Konsentrasi pati jagung 3% dengan konsentrasi perasan temu hitam 7% 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian  
 
3.4.1 Pembuatan Perasan Temu Hitam 
 

a. Temu hitam dicuci hingga bersih untuk menghilangkan semua kotoran 

yang menempel pada rimpang 
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b. Dilakukan pengupasan kulit temu hitam dilanjutkan dengan pencucian 

menggunakan air bersih yang mengalir 

c. Dilakukan pemarutan pada rimpang temu hitam yang telah dicuci 

d. Dilakukan penimbangan parutan rimpang temu hitam sebanyak 100 g 

e. Dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain saring dan dilanjutkan 

dengan menggunakan kertas saring 

f. Perasan temu hitam disimpan dalam botol bersih yang tertutup dengan 

aluminium foil 

 

3.4.2 Pembuatan Edible film 
 

a. Pati jagung ditimbang dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 3% (b/vtotal) 

b. Karagenan ditimbang dengan konsentrasi 4% (b/bpati) 

c. Gliserol diukur dengan konsentrasi 10% (v/bpati) 

d. Pati jagung, karagenan, dan gliserol dibuat suspensi dengan 

penambahan akuades sampai dengan 100 ml 

e. Dilakukan pemanasan dengan hot plate selama  ± 30 menit pada suhu 

85oC. 

f. Suspensi didinginkan hingga suhu 45oC. 

g. Diambil 65 ml 

h. Ditambahkan perasan temu hitam dengan konsentrasi 3%;5%;7% 

(v/vtotal). 

i. Suspensi diaduk kembali dengan spatula supaya homogen 

j. Suspensi diambil sebanyak 65 ml dan dituangkan ke plat kaca dengan 

ukuran 15 cm x 11 cm x 2 cm 

k. Suspensi film dikeringkan dengan pengering kabinet pada suhu ± 50ºC 

selama 12 jam 

l. Dilakukan pendinginan pada suhu ruang selama 15 menit agar edible film 

mudah dilepas dari cetakan. 

m. Edible film siap dilakukan analisa 

 

3.5 Pengamatan Dan Analisa Data 

Pengamatan dan analisa dilakukan terhadap : 

a. Pati Jagung 

 Analisa pati (Sudarmadji et al., 1997) 



34 

 

 Analisa kadar air (Sudarmadji et al., 1997) 

 Analisa amilosa (Apriyantono et al., 1989) 

b. Ekstrak temu hitam :  

 Analisa warna (Yuwono dan Susanto, 1998)  

 Analisa total fenol (Sharma, 2011) 

 Analisa antioksidan (Tang et al., 2002 dalam Suryanto, 2005) 

c. Edible film :  

Analisa fisik :  

 Analisa ketebalan edible film (Cuq et al., 1996) 

 Analisa laju transmisi uap air (ATSM, 1995 dalam Wiramukti,  

2012) 

 Analisa tensile strength (Cuq et al., 1996) 

 Analisa persen elongasi (Cuq et al., 1996)  

 Analisa warna (Yuwono dan Susanto, 1998)  

Analisa kimia : 

 Analisa kadar air (Sudarmadji et al., 1997)  

 Analisa total fenol (Sharma, 2011) 

 Analisa aktivitas antioksidan (Tang et al., 2002 dalam Suryanto, 

2005) 

Analisa mikrobiologi  

 Analisa aktivitas antibakteri (Miwing, 2010) 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan Analysis 

Of Variant (ANOVA). Apabila terdapat pengaruh nyata maka dilanjutkan dengan 

dengan uji beda nyata (BNT) atau Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan 

taraf nyata 5%. Penentuan perlakuan terbaik pada edible film menggunakan 

metode Multiple Attribute.  
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3.6 Diagram Alir Penelitian 
 
3.6.1 Perasan Temu Hitam  
 

 

 

 

Dicuci dengan air bersih 

 

Dikupas kulitnya 

 

Dihancurkan dengan pemarutan 

 

Ditimbang 100 gram 

 

Diperas dengan kain saring 

 

Diendapkan selama 12 jam 

 

Disaring dengan kertas saring kasar 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Perasan Temu Hitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasan Temu hitam 

Temu Hitam 

- Analisa warna  

- Total fenol 

- Aktivitas antioksidan  
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3.6.2 Pembuatan Edible Film Antibakteri  
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     Dipanaskan (85°C, 30 menit) dan diaduk merata  

 

       Didinginkan hingga 45º C 

 

Diambil 65 ml 

 

         Dihomogenkan dengan stirer 

 

 

   

 

 

  Diambil 65 ml 

 

                                            Dituang dalam plat kaca 

Ukuran 15 cm x 11 cm x 2 cm (p x l x t) 

 

Dikeringkan pada suhu  50º C ± 12 jam 

 

Didinginkan pada suhu ruang, ± 15 menit 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Edible film 

(Modifikasi Purwitasari , 2001) 

 

 

Edible film  

Suspensi II 

Pati jagung 

1%, 2%, 3% (b/vtotal) 

Ditambahkan akuades 

hingga 100 ml 

Suspensi I 

Analisa fisik : 

- ketebalan 

- warna 

- elongasi 

- tensile strength 

- transmisi uap air 

 

Analisa kimia : 

- kadar air 

- fenol 

- antioksidan 

 

Analisa 

mikrobiologi: 

- antibakteri  

 

Perasan temu hitam 

  3%; 5%: 7% (v/vtotal) 

 

Gliserol 10% (v/bpati jagung) 

Karagenan 4% (b/bpati jagung) 

Analisa : 

Kadar pati 

Kadar amilosa  

Kadar air 
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3.6.3 Pengujian Daya Hambat 

 

 

 

 

    Disterilisasi             Diinkubasi 18 – 20 jam 

 

           Didinginkan hingga 50°C       Diambil 60 µl 

 

Di ambil 15 – 20 ml 

 

                 Dibuat agar dengan ketebalan 4 – 5 mm 

 

    Ditempel di atas permukaan agar 

 

       Diinkubasi 37°C selama 24 jam 

 

        Diukur diameter zona hambat 

 

 

 

 

Gambarr 3.3 Uji Antibakteri (Modifikasi  Miwing , 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrient Agar Kultur bakteri 

Zona hambat 

Edible film diameter 5 mm 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah pati jagung dan 

perasan temu hitam. Untuk analisa pati jagung dilakukan analisa kadar air, kadar 

pati, kadar amilosa dan kadar amilopektin sedangkan pada perasan temu hitam 

dilakukan analisa total fenol, aktivitas antioksidan serta analisa warna. Hasil 

analisa pati jagung dan perasan temu hitam dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Analisa Bahan Baku Edible Film 

Parameter Hasil Analisa Literatur 

Pati Jagung 
Kadar Pati (%) 

 Amilosa (%) 

 Amilopektin (%) 

 
83,81 
37,64 
62,36 

 
71,7a 

25c 
75c 

Kadar Air (%) 13,70 10b 
 
Perasan Temu Hitam 
Total Fenol (μg/g)  

 
 

838,28  

 

Aktivitas Antioksidan (%) 66,72 - 
Analisa Warna  
L 
a+ (kemerahan) 
b+ (kekuningan) 

 
54,10 
15,64 
26,84 

 

 
- 
- 
- 

Sumber :  a. Richana dan Suarni (2008) 
  b. Budiman, D (2010) 
  c. Sandhu and Singh (2007)  
 

Dari hasil analisa di atas dapat dilihat bahwa pati merupakan komposisi 

tertinggi dari pati jagung yaitu sekitar 83,81%. Pati merupakan salah satu 

komponen hidrokoloid penyusun edible film. Seperti yang diungkapkan 

Hermansson dan Svegmark (1996) bahwa pati merupakan komponen makanan 

terbesar dan sebuah karbohidrat biodegradable komplek yang terbentuk dari 

ribuan unit glukosa. Jagung merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki 

kandungan pati yang tinggi. Dalam bukunya, Winarno (2002) menyatakan bahwa 

pati  merupakan homopolimer  glukosa  dengan  ikatan  α-glukosidik.  Pati  terdiri  

dari  2 fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut 

amilosa dan fraksi yang tidak  larut  disebut  amilopektin. Yang mana keduanya 
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berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi edible film. Hal ini 

didukung oleh Wang et al. (2008) yang menyebutkan bahwa selain dipengaruhi 

oleh gelatinisasi dan retrogradasi, pembentukan film juga dipengaruhi oleh 

struktur granula pati dan proporsi kandungan amilosa serta amilopektin dalam 

pati. 

Hasil analisa amilosa didapatkan bahwa kadar amilosa pati jagung adalah 

37,64%. Nilai ini sangatlah tinggi untuk kadar amilosa pati jagung. Amilosa 

merupakan suatu polimer lurus yang tersusun hampir seluruhnya dari D-glukosa 

yang disambung dengan ikatan α-1,4. Amilosa termasuk komponen yang penting 

dalam pembentukan edible film yang mana akan menentukan sifat fisik edible 

film itu sendiri. Hal ini didukung oleh Palviainen et al. (2001) yang mengevaluasi 

kemampuan pembentukan film dan karakteristik mekanik dari suspensi pati 

jagung. Pati jagung memiliki kandungan amilosa yang lebih tinggi sehingga 

mengembangkan potensi kapasitas pembentukan film dan menghasilkan film 

yang lebih kuat dari pati yang mengandung lebih sedikit amilosa. Kandungan  

amilosa  merupakan  komponen  yang  paling berperan  dalam  menentukan  

sifat  film  yang  dihasilkan,  walaupun  karakteristik akhir  dari  film  juga  

dipengaruhi  oleh  interaksi  amilopektin  dan  plasticizer (Tharanathan, 2003; 

Mali et al. 2005). Thomas dan Atwell (1999) menambahkan walaupun amilosa 

dikatakan sebagai rantai lurus namun bentuk amilosa sebenarnya adalah  

berbentuk heliks atau spiral. Amilosa dapat membentuk kompleks dengan asam 

bebas, komponen asam lemak gliserida, beberapa alkohol, dan iodin karena 

bagian dalam heliks amilosa mengandung atom hidrogen sehingga memiliki sifat 

hidrophobik . Sifat amilosa yang mampu membentuk kompleks ini dimanfaatkan 

dalam pembuatan edible film, penambahan gliserol yang memiliki berat molekul 

rendah dapat masuk ke dalam kompleks amilosa sehingga mampu menghasilkan 

edible film dengan sifat fisik yang lebih baik. 

Analisa kadar air dilakukan untuk mengetahui kandungan air dalam 

bahan. Air merupakan salah satu parameter penting dalam produk pangan. 

Kadar air merupakan salah satu unsur penting yang bisa berpengaruh pada 

rendemen serta umur simpan. Dari analisa pati jagung didapatkan bahwa kadar 

air pati jagung adalah 13,70%. Menurut derajat keterikatan air, air terikat dibagi 

menjadi empat tipe.  Air bebas  merupakan  air  yang  secara  fisik  terikat  dalam  

jaringan matriks  bahan  seperti  membran,  kapiler  dan  serat.   Air  tipe  ini  
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memiliki  sifat mudah  diuapkan  sehingga  sifat  ini  dijadikan  prinsip  dalam  

pengujian  kadar  air (Winarno, 2002). 

Temu hitam atau lebih dikenal dengan sebutan temu ireng merupakan 

rempah asli Indonesia yang mengandung berbagai senyawa fenol serta 

beberapa senyawa lain seperti minyak atsiri yang dapat dimanfaatkan sebagai 

antibakteri. Selain itu senyawa fenol juga diyakini memiliki fungsi sebagai 

antioksidan. Fungsi penggunaan perasan temu hitam pada pembuatan edible 

film ini adalah sebagai pembawa senyawa antioksidan dan antibakteri.  Senyawa 

fenolik terdiri atas molekul-molekul besar dengan beragam struktur, karakteristik 

utamanya adalah adanya cincin aromatik yang memiliki gugus hidroksil. 

Kebanyakan senyawa fenolik termasuk ke dalam kelompok flavonoid. Fenol 

bersifat asam, karena sifat gugus –OH yang mudah melepaskan diri. 

Karakteristik lainnya adalah kemampuan membentuk senyawa kelat dengan 

logam, mudah teroksidasi dan membentuk polimer yang menimbulkan warna 

gelap (Pratt dan Hudson, 1990). Perlakuan pemerasan temu hitam bertujuan 

untuk mengekstrak sari temu hitam yang diduga mengandung fenol yang 

berfungsi sebagai senyawa antibakteri dan antioksidan. Dari hasil ekstraksi 

senyawa fenol didapatkan hasil bahwa kandungan fenol senyawa temu hitam 

adalah 838.28 μg/g. Menurut Andayani dkk (2008),  senyawa  fenol  yang    

memiliki  aktivitas  antioksidan biasanya  memiliki  gugus  -OH  dan  -OR  seperti  

flavonoid  dan  asam  fenolat. 

Antioksidan  merupakan inhibitor  yang  bekerja  menghambat  oksidasi  

dengan cara bereaksi  dengan  radikal  bebas  reaktif  membentuk  radikal  

bebas  tak  reaktif  yang relatif stabil (Sofia, 2005). Dari hasil analisa diketahui 

bahwa aktivitas antioksidan perasan temu hitam adalah 66,72%.  Semakin tinggi 

aktivitas antioksidan maka akan semakin tinggi pula aktivitasnya mencegah 

reaksi oksidasi yang mungkin terjadi dalam bahan pangan. Fessenden dan 

Fessenden (1994) menyatakan bahwa flavonoid, polifenol dan tanin merupakan 

senyawa  yang  berfungsi  sebagai  antioksidan karena  ketiga  senyawa  

tersebut  adalah senyawa-senyawa fenol, yaitu senyawa dengan gugus  –OH  

yang  terikat  pada  karbon  cincin aromatik,  berfungsi  sebagai  antioksidan  

yang efektif.  

Hasil analisa warna menunjukkan bahwa perasan temu hitam tidak 

memiliki warna yang cerah, karena lebih mengarah ke warna kuning kecoklatan. 

Syamsuhidayat dan Hutapea (1991) menyatakan bahwa temu hitam 
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mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, disamping minyak atsiri. Warna 

perasan temu hitam yang kuning kecoklatan diduga mengandung senyawa fenol 

jenis flavonoid dan polifenol jenis tannin. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Sumastuti dan Pramono (2001) yang menyatakan bahwa rimpang temu hitam 

mengandung berbagai senyawa yaitu minyak atsiri (0,3 - 2%), saponin,  

flavonoid, polifenol, amilium, lemak, zat pahit, zat warna biru, dan tanin. Tanin 

alami larut dalam air dan memberikan warna pada air, warna suspensi tanin 

bervariasi dari warna terang sampai warna merah gelap atau coklat, karena  

setiap tanin memiliki warna yang khas tergantung sumbernya (Ahadi, 2003).  

 

4.2 Karakteristik Kimia Edible Film 
 
4.2.1 Kadar Air Edible Film 

Kadar air pada edible film merupakan salah satu parameter yang penting 

karena fungsi bahan pengemas adalah sebagai pelindung produk pangan 

terhadap kerusakan fisik, kimia dan mikrobiologi. Kandungan air yang terlalu 

tinggi pada edible film mampu memicu pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi 

kimia tertentu yang dapat merusak produk yang dikemas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kadar air edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan 

perasan temu hitam berkisar antara 12,57 – 16,71%. Kadar air edible film akibat 

perlakuan pati jagung dan perasan temu hitam dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Grafik kadar air edible film akibat pengaruh perubahan konsentrasi 
pati jagung dan perasan temu hitam 
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Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi pati 

jagung dan perasan temu hitam cenderung menurunkan kadar air edible film. 

Semakin tinggi konsentrasi pati jagung akan meningkatkan jumlah polimer 

sehingga meningkatkan viskositas suspensi edible film yang menyusun matriks 

film. Peningkatan perasan temu hitam yang ditambahkan berakibat pada 

meningkatnya total padatan suspensi edible film. Pembentukan matriks film dan 

tingginya total padatan pada suspensi edible film berperan penting terhadap 

kadar air edible film. Hasil analisa ragam (α=0,05) menyatakan bahwa 

konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam memberikan pengaruh yang 

nyata, tetapi interaksi antara kedua perlakuan tersebut tidak berbeda nyata. 

Rerata kadar air edible film pada berbagai konsentrasi pati jagung dan perasan 

temu hitam dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 4.3.  

 

Tabel 4.2 Rerata kadar air edible film akibat pengaruh konsentrasi pati jagung  

Konsentrasi pati jagung 
(b/vtotal) (%) 

Rerata Kadar air (%) BNT 5% 

1 15,38 b 

1,11 2 14,39 ab 

3 13,59 a 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya 

konsentrasi pati jagung akan menurunkan kadar air edible film. Peningkatan 

konsentrasi pati jagung akan meningkatkan susunan polimer pada matriks film 

sehingga mampu mengikat air lebih banyak. Air yang terserap dalam molekul 

akan mengembangkan granula pati dan mempengaruhi viskositas suspensi. Hal 

ini didukung oleh Bean and Sester (1992) yang menyatakan bahwa selama 

proses pemanasan suspensi edible film, granula pati akan menggelembung 

karena menyerap air dan selanjutnya  mengalami  gelatinasi  sehingga 

mengakibatkan kenaikan viskositas.  Kenaikan viskositas ini disebabkan  oleh  

terjadinya  penggelembungan  granula  pati khususnya  amilosa.  

Pati memiliki kemampuan menyerap air karena memiliki gugus hidroksil. 

Winarno (2002) menyatakan bahwa dalam molekul pati mengandung gugus 

hidroksil yang sangat besar sehingga kemampuan menyerap airnya juga sangat 

besar. Hal ini mendukung bahwa semakin tinggi konsentrasi pati maka semakin 

besar gugus hidroksilnya dan memiliki kemampuan menyerap air yang semakin 
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besar. Tetapi semakin tingginya konsentrasi pati yang ditambahkan, kadar air 

edible film akan semakin rendah. Air yang terikat dalam edible film diduga terdiri 

dari dua tipe air yaitu tipe II dan III.  Air tipe II dapat membentuk lapisan 

multilayer melalui ikatan air-air dan air-bahan terlarut melalui ikatan hidrogen. Air  

jenis  ini  lebih  sukar dihilangkan  dan  penghilangan  air  tipe  ini  akan  

mengakibatkan  penurunan  Aw  (water activity). Sedangkan air tipe III lebih  

dikenal  dengan  air  bebas  adalah  air  yang  secara  fisik terikat  dalam  

jaringan  matriks. Air  tipe  ini mudah  diuapkan  dan  dapat  dimanfaatkan  untuk  

pertumbuhan  mikroba  dan  media  bagi reaksi-reaksi kimiawi. Apabila air tipe III 

ini diuapkan seluruhnya, kandungan air bahan berkisar antara 12-25% dengan 

Aw 0.8 tergantung dari jenis bahan dan suhu (Winarno, 2002). 

Penurunan kadar air edible film dengan semakin tingginya konsentrasi 

pati jagung yang ditambahkan diduga dikarenakan oleh sifat pati jagung itu 

sendiri yang mampu mengikat molekul air melalui ikatan hidrogen yang kuat 

sehingga mengurangi jumlah air bebas pada film. Pengukuran kadar air pada 

edible film adalah dengan menggunakan metode oven yang hanya dapat 

mengukur jumlah air bebas dalam bahan karena akan sulit untuk menguapkan 

air terikat pada bahan hanya dengan pemanasan suhu 105oC. 

Penambahan karagenan juga miliki peran penting terhadap nilai kadar air 

edible film. Adanya penambahan karagenan menyebabkan pengikatan molekul 

air oleh ikatan hidrogen pada bahan semakin kuat sesuai dengan Mindarwati 

(2006) menyatakan penggunaan karagenan dalam pembuatan edible film 

mengakibatkan kemampuan  mengikat  air menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan 

karagenan dan pati diduga dapat bersinergi dengan baik untuk membentuk 

matriks film dan memerangkap air. 

 

Tabel 4.3 Rerata kadar air edible film akibat penambahan perasan temu hitam 

Konsentrasi perasan 
temu hitam (b/v total) (%) 

Rerata kadar air (%) BNT 5% 

3 15,35 b 

1,11 5 14,45 ab 

7 13,57 a 

 Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Berdasarkan Tabel 4.3, kadar air edibe film akan semakin menurun 

dengan bertambahnya konsentrasi perasan temu hitam. Perasan temu hitam 
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merupakan sari dari rimpang temu hitam yang sudah dihaluskan dan disaring. 

Meskipun terdiri dari sebagian cairan diduga perasan temu hitam masih 

mengandung total padatan. Semakin tinggi penambahan perasan temu hitam 

maka semakin tinggi total padatan terlarut dalam suspensi edible film. Tingginya 

total padatan pada edible film secara langsung akan mempengaruhi kadar air.  

 

4.3.2 Total Fenol Edible Film 

Senyawa fenol merupakan senyawa yang banyak ditemukan  pada 

tumbuhan. Senyawa fenol ditandai dengan adanya cincin aromatik yang 

mengandung satu atau dua gugus OH-. Dalam penelitian ini, kandungan total 

fenol diukur dengan kurva standar asam galat (μg/g). Penggunaan  asam  galat  

sebagai  standar  dikarenakan senyawa  ini  mempunyai  gugus  hidroksil  dan  

ikatan rangkap  yang  terkonjugasi pada  masing benzene yang menyebabkan 

senyawa ini sangat efektif untuk  membentuk  senyawa  kompleks  dengan  

reagen folin-Ciocalteu,  sehingga  reaksi  yang  terjadi  lebih sensitif dan intensif 

(Julkunen-Titto, 1985). Dari analisa total fenol didapatkan hasil bahwa total fenol 

edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan perasan temu hitam memiliki 

total fenol sekitar 372,13 – 1062,90 μg/g. Total fenol  edible film akibat perlakuan 

pati jagung dan perasan temu hitam dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik total fenol edible film akibat pengaruh perubahan konsentrasi 
pati jagung dan perasan temu hitam 
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Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

perasan temu hitam maka akan meningkatkan total fenolnya, namun semakin 

tinggi konsentrasi pati jagung akan menurunkan total fenolnya. Hal ini diduga 

berhubungan dengan matriks film yang terbentuk selama proses pendinginan 

dan pengeringan. Semakin tinggi konsentrasi pati jagung akan memperkokoh 

serta merapatkan matriks film dan meningkatkan total padatan edible film yang 

diduga berpengaruh terhadap total fenol edible film. Dari hasil analisa ragam 

(α=0,05) didapatkan hasil bahwa konsentrasi pati jagung memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap total fenol sedangkan untuk konsentrasi perasan temu 

hitam tidak memberikan pengaruh yang nyata. Rerata total fenol edible film pada 

berbagai konsentrasi pati jagung dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Rerata total fenol edible film akibat pengaruh konsentrasi pati jagung 

Konsentrasi pati jagung 
(b/vtotal) (%) 

Rerata total fenol 
(μg/g) 

BNT 5% 

1 929,19 b 

181,94 2 596,63 a 

3 460,36 a 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi pati jagung 

maka akan menurunkan total fenol pada edible film. Peningkatan konsentrasi pati 

jagung berbanding lurus dengan peningkatan total padatan pada edible film yang 

terbentuk. Semakin tinggi total padatan yang terkandung dalam edible film maka 

akan menurunkan kadar fenol yang terukur. Hal ini dikarenakan meningkatkanya 

total padatan pada bahan akan menurunkan kadar komponen lainnya. Dugaan 

ini didukung oleh penelitian Sofia (2009) tentang ekstraksi senyawa fenol pada 

bubuk kluwak yang dikeringkan dengan bahan pengisi maltodekstrin, melaporkan 

bahwa semakin banyak total padatan (maltodekstrin) yang terkandung dalam 

suatu bahan, maka total fenol yang terukur akan jauh lebih sedikit.  

Perasan temu hitam mempengaruhi total fenol pada edible film. Meskipun 

tidak berbeda nyata  namun semakin meningkatknya konsenstrasi perasan temu 

hitam yang ditambahkan akan semakin tinggi total fenol edible film yang terukur. 

Dibandingkan dengan hasil analisa bahan baku total fenol perasan temu hitam 

segar, total fenol pada edible film terukur sedikit lebih tinggi, hal ini diduga 

dikarenakan adanya proses pengeringan edible film pada suhu ± 50oC selam 12 
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jam. Lamanya kontak edible film dengan panas diduga tidak begitu besar 

mempengaruhi total fenol karena senyawa fenol terlindungi oleh matriks film 

yang kuat dan rapat. Hal ini didukung oleh Pujimulyani dkk (2010) dalam 

penelitiannya tentang analisa total fenol dari kunir putih yang dilakukan 

blanching, bahwa peningkatan kadar total fenol diduga juga terjadi akibat 

degradasi senyawa fenol kompleks menjadi fenol sederhana. Selain itu diduga 

tingginya kadar air perasan temu hitam mempengaruhi hasil analisa fenol pada 

bahan baku. Semakin tinggi kadar air pada senyawa fenol yang dianalisa akan 

menurunkan total fenol yang terukur. Reaksi oksidasi enzimatis yang terjadi 

selama analisa fenol diduga mampu merusak kompenen fenol sehingga 

memperkecil hasil pengukuran total fenol.  

Fenol merupakan komponen yang mudah mengalami oksidasi. Proses 

oksidasi tergantung pada jumlah oksigen di udara dan sifat dari bahan yang 

disentuhnya. Dalam buah segar, kulit biasanya berfungsi penghalang terhadap 

oksidasi. Setelah kulit telah rusak, sel-sel individual melakukan kontak langsung 

dengan udara dan molekul oksigen mulai membakar buah (Bogisubasti, 2011). 

Hal yang sama diduga terjadi dalam pengeringan edible film. Selama 

pengeringan terjadi retrogradasi dan penguapan air yang mana kontak langsung 

dengan udara luar termasuk oksigen. Pembentukan matriks film selama 

pengeringan akan mengurangi kontak langsung fenol dengan oksigen sehingga 

total fenol yang terukur dalam edible film masih tergolong cukup tinggi. 

 

4.3.3 Aktivitas Antioksidan Edible Film 

Aktivitas antioksidan edible film diukur dengan menggunakan metode 

DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). DPPH merupakan radikal organik yang  stabil  

dengan  warna  ungu yang cukup kuat. Pengukuran aktivitas antioksidan dengan  

metode  ini  didasarkan  kepada penangkapan  radikal  oleh  antioksidan  

sehingga warna ungu dari radikal menjadi memudar (berubah warnanya menjadi 

warna kuning). Dari hasil didapatkan bahwa antioksidan edible film berkisar 

antara 23,58 – 86,26%. Aktivitas antioksidan edible film akibat perlakuan pati 

jagung dan perasan temu hitam dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Grafik aktivitas antioksidan edible film akibat pengaruh perubahan 

konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 
 

Berdasarkan Gambar 4.3 bahwa semakin tinggi konsentrasi pati jagung 

cenderung menurunkan aktivitas antioksidan sedangkan semakin tingginya 

konsentrasi perasan temu hitam cenderung meningkatkan aktivitas antioksidan. 

Perasan temu hitam mengandung senyawa fenolik yang diduga memiliki aktivitas 

antioksidan. Sifat antioksidan jenis fenol ini adalah mudah larut air atau senyawa 

polar lainnya. Antioksidan  dari  golongan  polifenol  merupakan  senyawa  kimia  

yang dapat larut dengan mudah dalam air dan lemak. Senyawa polifenol memiliki 

fungsi sebagai penangkap dan pengikat radikal bebas dari ion-ion logam yang 

mengalami  kerusakan  (Perron, 2009). Dari hasil analisa ragam (α=0.05) 

didapatkan hasil bahwa konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap aktivitas antioksidan . Namun untuk 

masing-masing perlakuan tidak memiliki interaksi yang nyata. Rerata aktivitas 

antioksidan edible film pada berbagai konsentrasi pati jagung dan temu hitam 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 4.6. 

 

Tabel 4.5 Rerata aktivitas antioksidan edible film akibat pengaruh konsentrasi 
pati jagung 

Konsentrasi pati jagung 
(b/v total) (%) 

Rerata aktivitas 
antioksidan (%) 

BNT 5% 

1 77,69 c 

5,77 2 57,03 b 

3 38,65 a 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
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Berdasarkan Tabel 4.5 semakin tinggi konsentrasi pati jagung akan 

menurunkan aktivitas antioksidan edible film. Hal ini karena kandungan senyawa 

fenol semakin rendah dengan semakin meningkatnya kadar pati (Tabel 4.4) 

sehingga aktivitas antioksidan juga lebih rendah. Penambahan pati jagung yang 

terlalu tinggi akan meningkatkankan total padatan edible film sehingga senyawa 

fenol sebagai senyawa yang mengandung antioksidan akan terikat kuat pada 

matriks film. Rendahnya senyawa fenol yang terekstrak akan mempengaruhi 

pengukuran aktivitas antioksidan edible film. Jadi tingginya aktivitas antioksidan 

edible film dipengaruhi oleh total fenol yang terekstrak.  

 

Tabel 4.6 Rerata aktivitas antioksidan edible film akibat pengaruh konsentrasi 
perasan temu hitam 

Konsentrasi perasan temu 
hitam (b/v total) (%) 

Rerata aktivitas 
Antioksidan (%) 

BNT 5% 

3 41,14 a 

5,77 5 62,01 b 

7 70,22 c 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa konsentrasi perasan temu hitam 

mempengaruhi secara signifikan aktivitas antioksidan edible film. Semakin tinggi 

konsentrasi perasan temu hitam maka akan menghasilkan aktivitas antioksidan 

yang semakin besar pula. Aktivitas antioksidan edible film dipengaruhi oleh 

senyawa antioksidan yang terkandung dalam bahan dan kemampuan senyawa 

tersebut untuk mereduksi radikal bebas. Perasan temu hitam mengandung 

senyawa fenol yang diduga berperan besar dalam aktivitas antioksidan edible 

film. Pokorny et al. (2001) menyatakan bahwa senyawa fenol mempunyai  

mekanisme penangkapan radikal  bebas  melalui  reaksinya  dengan gugus  -OH. 

Menurut Andayani  et  al  (2008),  senyawa  fenol  yang    memiliki  aktivitas  

antioksidan biasanya  memiliki  gugus  -OH  dan  -OR  seperti  flavonoid  dan  

asam  fenolat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Oktaviana  (2010) bahwa  

senyawa  fenol  bisa  berfungsi  sebagai antioksidan karena kemampuannya 

meniadakan radikal-radikal bebas dan radikal peroksida sehingga efektif dalam 

menghambat oksidasi lipida.  

Edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan perasan temu hitam 

memiliki aktivitas antioksidan yang cukup tinggi. Dari hasil analisa diketahui 

bahwa senyawa fenolik perasan temu hitam menyumbangkan kontribusi yang 
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besar terhadap aktivitas antioksidan. Hal ini diperkuat dengan adanya korelasi 

diantara keduanya dengan nilai R2= 0,8511. Semakin tingginya total fenol akan 

meningkatkan aktivitas antioksidan edible film.  

 

4.3. Karakteristik Fisik Edible Film 
 
4.3.1 Ketebalan Edible Film 

Ketebalan edible film termasuk dalam sifat fisik yang akan mempengaruhi 

laju transmisi uap air dan tensile strength. Sebagai kemasan, semakin tebal 

edible film, maka kemampuan penahannya akan semakin besar atau semakin 

sulit dilewati uap air, sehingga umur simpan produk akan semakin panjang (Mc. 

Hugh, 1994). Dari analisa didapatkan data bahwa ketebalan edible film pati 

jagung yang diinkorporasi dengan perasan temu hitam memiliki ketebalan antara 

0,063 – 0,17 mm. Ketebalan edible film akibat perlakuan pati jagung dan perasan 

temu hitam dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Grafik ketebalan edible film akibat pengaruh perubahan konsentrasi 
pati jagung dan perasan temu hitam 
 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pati jagung 

dan perasan temu hitam akan meningkatkan total padatan terlarut sehingga 

menghasilkan ketebalan edible film yang semakin tinggi pula. Hal ini diduga 

berkaitan dengan semakin tinggi konsentrasi komponen penyusun edible film 

maka akan meningkatkan total padatan sehingga meningkatakan ketebalan 
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edible film. Harris (2001) menyatakan bahwa peningkatan  konsentrasi bahan  

yang  digunakan  akan meningkatkan  total  padatan  yang  terdapat dalam  

edible  film  setelah  dikeringkan, sehingga  akan  menghasilkan  film  yang 

semakin tebal. Dari hasil analisa ragam (α=0,05) didapatkan hasil bahwa 

konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam memberikan pengaruh yang 

nyata, tetapi interaksi antara kedua perlakuan tersebut tidak berbeda nyata. 

Rerata ketebalan edible film pada berbagai konsentrasi pati jagung dan perasan 

temu hitam dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8.   

 

Tabel 4.7 Rerata ketebalan edible film akibat pengaruh konsentrasi pati jagung 

Konsentrasi pati jagung  
(b/v total) (%) 

Rerata ketebalan 
(mm) 

BNT 5% 

1 0,072 a 

0,009 2 0,112 b 

3 0,163 c 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi pati jagung 

yang digunakan maka akan meningkatkan ketebalan edible film. Selain 

dipengaruhi oleh komponen penyusun edible film, ketebalan edible film juga 

dipengaruhi oleh luas plat cetakan dan volume suspensi film yang dicetak. 

Peningkatan ketebalan edible film disebabkan adanya perbedaan konsentrasi 

pati yang digunakan sedangkan volume suspensi edible film yang dituangkan 

dalam plat kaca sama sehingga akan meningkatkan total padatan dan polimer 

penyusun matriks edible film. Hal ini didukung oleh Murdianto (2005) 

menyebutkan  bahwa  perbedaan  ketebalan  antar berbagai  jenis  film  tersebut  

disebabkan  komposisi formula film yang berbeda. 

Peningkatan konsentrasi pati dalam suspensi film maka akan 

meningkatkan polimer pembentuk film dan meningkatkan viskositas suspensi film 

selama gelatinisasi sehingga ketika terjadi pembentukan gel dan retrogradasi 

selama pendiginan, maka akan meningkatkan ketebalan edible film. Seperti yang 

dinyatakan oleh Chen  (1995)  bahwa  viskositas suspensi  edible  film  setelah  

pemanasan  merupakan kontrol  yang  mempengaruhi  ketebalan  edible film  

selain  plat  pencetaknya.  Semakin  banyak pati  dengan  konsentrasi  tertentu  

maka viskositasnya  juga  akan  meningkat  sehingga edible film yang terbentuk 

akan semakin tebal.  Adanya penambahan karagenan yang sama besar pada 
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tiap perlakuan akan membantu meningkatkan viskositas suspensi edible film 

sehingga ketebalan semakin tinggi. Hal  ini  diperkuat  Wiramukti  (2012) bahwa  

makin  banyak  karagenan  yang ditambahkan  akan  meningkatkan  polimer 

edible film. 

 

Tabel 4.8 Rerata ketebalan edible film akibat pengaruh konsentrasi perasan 
temu hitam 

Konsentrasi perasan temu 
hitam (b/v total) (%) 

Rerata ketebalan  
(mm) 

BNT 5% 

3 0,106 a 

0,009 5 0,117 b 

7 0,124 b 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Tabel 4.8 menyatakan bahwa penambahan perasan temu hitam juga 

berpengaruh nyata terhadap peningkatan ketebalan edible film. Perasan temu 

hitam diduga meningkatkan total padatan terlarut dalam edible film sehingga 

akan mengakibatkan peningkatan ketebalan edible film. Peningkatan konsentrasi 

perasan temu hitam sampai dengan 7% akan menyebabkan total padatan 

semakin banyak sehingga ketebalan edible film akan semakin tinggi. Disebutkan 

oleh Balittro (1987) bahwa temu hitam mempunyai kandungan pati, lemak dan 

protein yang diduga ikut terekstrak ketika proses ekstraksi perasan temu hitam. 

Hal ini didukung oleh penelitian lain tentang edible film dari ekstrak daun 

janggelan oleh Murdianto (2005) yang menyatakan bahwa semakin besar 

konsentrasi ekstrak janggelan akan meningkatkan ketebalan edible film. 

Peningkatan konsentrasi bahan dalam suspensi edible film menyebabkan  jumlah 

total padatan yang terkandung dalam edible film semakin besar, sehingga  

setelah suspensi  edible  film dikeringkan  rnaka  edible film yang diperoleh 

semakin  tebal. 

 

4.2.2 Tensile strength Edible film 

Kuat tarik merupakan gaya tarik maksimum yang dapat di tahan oleh 

sebuah  film hingga terputus. Pengukuran  kuat tarik  berguna untuk mengetahui 

besarnya gaya yang dicapai untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap 

satuan luas area  film  untuk  merenggang  atau  memanjang (Krochta, 1997). 

Kuat tarik yang terlalu kecil mengindikasikan bahwa film yang bersangkutan tidak 
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dapat dijadikan kemasan, karena karakter fisiknya kurang kuat dan mudah patah. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa tensile strength edible film pati jagung yang 

diinkorporasi dengan perasan temu hitam berkisar antara 1,98 – 9,37 N/cm2. 

Tensile strength edible film akibat perlakuan pati jagung dan perasan temu hitam 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Grafik kuat tarik edible film akibat pengaruh perubahan konsentrasi 
pati jagung dan perasan temu hitam 
 

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi pati jagung cenderung akan menaikkan kuat tarik edible film dan 

semakin tinggi konsentrasi perasan temu hitam cenderung menurunkan kuat tarik 

edible film. Hasil analisa didapatkan bahwa kuat tarik tertinggi yaitu pada 

konsntrasi pati jagung 3% dan perasan temu hitam 3%. Hal ini disebabkan pada 

konsentrasi pati yang tinggi, penyusun matriks edible film yang dibentuk semakin  

banyak  sehingga  menyebabkan  film semakin  kuat.  Dengan  semakin  kuatnya  

film yang  terbentuk  makan akan meningkatkan gaya  yang  diperlukan  per  

satuan  luas  permukaan film untuk merenggang. 

Kuat tarik edible film  tergantung  pada  konsentrasi  dan jenis  bahan  

penyusun  edible  film itu sendiri,  terutama  sifat  kohesi  struktural.  Kohesi 

struktural  adalah  kemampuan  polimer  untuk  menentukan  kuat  atau  tidak  

ikatan antar rantai molekul antar rantai polimer (Gontard et al.,  1992). Edible film 

pati jagung yang diinkorporasi perasan temu hitam memiliki nilai kuat tarik yang 

cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa edible film ini memiliki sifat mekanis 
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yang cukup bagus dan tidak rapuh. Dari hasil analisa ragam (α=0,05) didapatkan 

hasil bahwa konsentrasi pati jagung memberikan pengaruh yang nyata  

sedangkan konsentrasi perasan temu hitam tidak memberikan pengaruh yang 

nyata. Rerata kuat tarik edible film akibat penambahan perasan temu hitam dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Rerata kuat tarik edible film akibat pengaruh konsentrasi pati jagung 

Konsentrasi pati 
jagung (b/v total) (%) 

Rerata kuat tarik 
(N/cm2) 

BNT 5% 

1 2,23 a 

1,894 2 4,05 a 

3 8,37 b 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi pati jagung 

maka menghasilkan edible film yang semakin tinggi kuat tariknya. Hal ini  diduga  

karena  penggunaan  pati jagung yang  semakin  banyak akan meningkatkan 

jumlah amilosa.  Ketika suspensi  pati dipanasakan, maka ikatan hidrogennya 

yang mempertahankan struktur pati akan melemah  sehingga  granula akan  

menyerap  air  dan  mengalami  penggelembungan. Granula  yang  telah 

mengalami penggelembungan  memegang  peranan  yang  paling  penting  

terhadap sifat  reologi  pati  yaitu  membangun  suatu  struktur  dasar  matriks  

gel. Tingginya amilosa yang terlarut  dari  granula  pati akan memperkuat matriks 

selama pendinginan (retrogradasi). Pada proses retrogradasi terjadi 

pengelompokan  ikatan  hidrogen intermolekuler  yang  menyebabkan  ikatan  

molekul  amilosa  semakin  kompak. Pengelompokan kembali molekul amilosa 

tersebut (retrogradasi) akan menghasilkan matriks film yang kokoh dan rapat 

yang sangat berperan dalam pengukuran kuat tarik. Semakin kokoh dan rapat 

edible film tersebut akan meningkatkan kuat tarik edible film.  

Pati jagung diketahui memiliki kadar amilosa yang tinggi. Semakin 

tingginya kadar amilosa akan meningkatkan sifat retrogradasi suspensi edible 

film setalah dipanaksan sehingga menyebabkan tingginya daya kuat tarik edible 

film. Krotcha et al. (1994)  menyatakan bahwa pemanasan  polisakarida  dengan  

air  akan terjadi  pengikatan  dan  pelepasan  air membentuk  jaringan  tiga  

dimensi  yang kompak sehingga menghasilkan gel yang kuat. Gel tersebut  terdiri  

dari  makromolekul  yang berupa  jalinan/anyaman  benang.  Hal yang sama juga 
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dikemukakan oleh Nasaputra (2012) dalam penelitiannya tentang edible film dari 

pati jahe emprit bahwa polisakarida dapat berfungsi dalam menjaga  

kekompakan dan kestabilan edible film. Semakin banyak polisakarida 

penyusunnya  akan meningkatkan  kekuatan  peregangan sehingga  kemampuan  

untuk  meregang semakin  besar  dan  tahan  terhadap kepatahan.  

 Berdasarkan Gambar 4.5 semakin tinggi konsentrasi perasan temu hitam 

maka akan cenderung menurunkan kuat tarik edible film. Hal ini kemungkinan 

besar dikarenakan perasan temu hitam mengganggu pembentukan matriks film 

oleh polimer pati dan karagenan. Perasan temu hitam mengandung komponen 

zat terlarut yang masuk ke dalam jaringan tiga dimensi matriks film sehingga 

memperlemah ikatan antar polimer.  

 

4.2.3 Elongasi Edible Film 
 

Elongasi  merupakan sifat  mekanik  yang  erat  hubungannya  dengan  

sifat  fisik edible film. Elongasi menunjukkan perubahan panjang edible film 

maksimum saat memperoleh  gaya  tarik  sampai  edible  film putus. Hasil analisa 

elongasi edible film didapatkan hasil bahwa elongasi edible film pati jagung yang 

diinkorporasi dengan perasan temu hitam berkisar antara 18,89 – 34,44%. 

Elongasi edible film akibat perlakuan pati jagung dan perasan temu hitam dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Grafik elongasi edible film akibat pengaruh perubahan konsentrasi 
pati jagung dan perasan temu hitam 
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Berdasarkan Gambar 4.6 menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

pati jagung terdapat kecenderungan untuk menurunkan elongasi dan 

meningkatkan kembali pada konsentrasi pati jagung 3% sedangkan semakin 

meningkatnya perasan temu hitam cenderung menurunkan elongasi edible film. 

Dari hasil analisa ragam (α=0,05), diketahui bahwa konsentrasi pati jagung dan 

perasan temu hitam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap sifat elongasi 

edible film.  

Elongasi tertinggi edible film adalah pada konsentrasi pati jagung 3% dan 

terendah berada pada konsentrasi pati jagung 2%. Adanya penurunan dan 

kenaikan elongasi diduga dipengaruhi oleh adanya gliserol. Gliserol berperan 

sebagai plastisizer sehingga edible film menjadi lebih elastis. Gliserol memiliki 

berat molekul yang kecil sehingga dapat masuk ke dalam ikatan antarmolekul 

amilosa atau bahkan diantara ikatan hidrogen pati dengan karagenan. Molekul  

gliserol akan  mengganggu  kekompakan  pati,  menurunkan interaksi  

intermolekuler  dan  meningkatkan  mobilitas  polimer sehingga mengakibatkan  

peningkatan  elongasi. Interaksi gliserol dengan matriks pati akan mempengaruhi 

elastisitasnya, dan diduga dibutuhkan perbandingan yang sesuai antara gliserol 

dan pati sehingga pada konsentrasi pati 2% didapatkan penurunan elongasi. Liu 

dan Han (2005) menyatakan bahwa tanpa plasticizer amilosa dan amilopektin  

akan  membentuk  suatu  film  dan  suatu  struktur  yang bifasik  dengan  satu  

daerah  kaya  amilosa  dan  amilopektin. Interaksi-interaksi  antara  molekul-

molekul  amilosa  dan amilopektin  mendukung  formasi  film,  menjadikan  film  

pati  jadi rapuh  dan  kaku.  Keberadaan  dari  plasticizer  di  dalam  film  pati bisa  

menyela  pembentukan  double  heliks dari  amilosa  dengan cabang  

amilopektin,  lalu  mengurangi  interaksi  antara molekul-molekul  amilosa  dan  

amilopektin,  sehingga  meningkatkan fleksibilitas film pati (Zhang dan Han, 

2006). 

 Faktor lain yang diduga mempengaruhi penurunan elongasi pada edible 

film pati jagung 2% adalah kadar amilosa yang terdapat dalam pati jagung lebih 

tinggi daripada kadar amilopektinnya sehingga menghasilkan matriks film yang 

rapat dan kokoh. Dalam penelitian Santoso (2006) tentang pembuatan edible film 

dari buah kolang kaling, didapatkan data bahwa terjadi penurunan elongasi 

edible film pada konsentrasi 10 dan 15% kolang kaling kemudian mengalami 

kenaikan kembali pada konsentrasi 20%. Hal ini diduga konsentrasi amilosa 
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pada konsentrasi 10 dan 15% jauh lebih tinggi daripada amilopektinnya sehingga 

terjadi penurunan persen elongasi.  

Penambahan perasan temu hitam mempengaruhi elongasi edible film. 

Semakin tinggi pernambahan perasan temu hitam akan menurunkan elongasi 

edible film. Hal ini diduga karena adanya komponen lain pada temu hitam yang 

mampu menurunkan nilai elongasi edible film. Perasan temu hitam diduga masih 

mengandung total padatan terlarut yang mana mampu memperkokoh matriks film 

sehingga mampu mengurangi elongasi film pada konsentrasi tertentu. Dalam 

penelitian Estiningtyas (2010) tentang edible film dari maizena yang diinkorporasi 

dengan ekstrak jahe didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak jahe 

yang ditambahakan akan mengurangi elongasi. Hal ini diduga disebabkan oleh 

adanya pati yang masih terikat dalam ekstrak jahe sehingga meningkatkan total 

padatannya.  

 

4.2.4 Warna Edible Film  
 

Warna edible film pati jagung yang diinkorporasikan dengan perasan 

temu hitam secara fisik diukur menggunakan colour reader dengan parameter 

yang diuji adalah nilai L* (tingkat kecerahan), a* (derajat kemerahan) dan b* 

(derajat kekuningan). Nilai L* menyatakan tingkat gelap atau terang dengan 

kisaran 0-100. Nilai 0 menyatakan sangat gelap atau hitam, sedangkan 100 

sangat terang atau putih. Nilai a* menyatakan tingkat hijau-merah dengan 

kisaran -100 sampai +100. Nilai negatif menyatakan kecenderungan warna hijau, 

sedangkan nilai positif menyatakan kecenderungan warna merah. Nilai b* 

menyatakan warna biru-kuning dengan kisaran -100 sampai  +100. Nilai negatif 

menyatakan kecenderungan warna biru sedangkan nilai positif menunjukkan 

kecenderungan warna kuning. 

 

4.2.4.1 Kecerahan  
 

Kecerahan merupakan hal yang cukup penting untuk edible film. Semakin 

cerah edible film maka akan memberikan transparansi pada edible film tersebut 

sehingga lebih menyerupai plastik. Semakin tinggi derajat kecerahan suatu 

edible film maka akan meningkatkan tingkat kecerahan antara 62,80 – 65,57. 

Kecerahan edible film akibat perlakuan pati jagung dan perasan temu hitam 

dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Grafik kecerahan edible film akibat pengaruh perubahan konsentrasi 
pati jagung dan perasan temu hitam.  
 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya konsentrasi 

perasan temu hitam dan pati jagung akan cenderung mengakibatkan penurunan 

tingkat kecerahan edible film. Penurunan tingkat kecerahan pada perasan temu 

hitam lebih terlihat daripada penurunan kecerahan pada pati jagung. Hal ini 

diduga dikarenakan warna perasan temu hitam yang cenderung kuning 

kecoklatan mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada konsentrasi pati 

jagung. Dari hasil analisa ragam (α=0,05) didapatkan hasil bahwa konsentrasi 

perasan temu hitam memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat 

kecerahan edible film sedangkan konsentrasi pati jagung tidak memberikan 

pengaruh yang nyata. Rerata kecerahan edible film akibat konsentrasi perasan 

temu hitam dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Rerata kecerahan edible film akibat pengaruh konsentrasi perasan 
temu hitam 

Konsentrasi perasan temu hitam 
(b/v total) (%) 

Rerata 
kecerahan 

BNT 5% 

3 65,50 c 

1,04 5 64,13 b 

7 63,00 a 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 rerata kecerahan edible film cenderung menurun 

dengan bertambahnya konsentrasi perasan temu hitam. Hal ini diduga perasan 
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berkaitan dengan kandungan senyawa fenolik yang terdapat pada perasan temu 

hitam. Senyawa fenolik pada perasan temu hitam diduga mengalami oksidasi 

selama homogenisasi dan pengeringan sehingga menyebabkan perubahan 

warna pada edible film menjadi lebih gelap. Warna kuning kecoklatan yang 

terbentuk akibat oksidasi pada perasan temu hitam memudarkan kecerahan 

suspensi edible film yang awalnya lebih transparan menjadi lebih buram dan 

gelap. 

Peningkatan konsentrasi perasan temu hitam akan cenderung 

meningkatkan total padatan pada suspensi edible film sehingga memberi 

ketebalan lebih tinggi. Semakin tebal edible film mempengaruhi pengukuran 

tingkat kecerahan edible film sehingga nilai yang terukur pun semakin kecil. 

Semakin kecilnya nilai yang terukur maka tingkat kecerahan akan semakin kecil 

pula. Lindriati dan Arbiantara (2010) menyatakan bahwa semakin tipis edible film 

maka akan semakin transparan. Hal  tersebut  mengakibatkan  peningkatan  nilai 

pembacaan  kecerahan  (L*)  pada  colour  reader.  

 

4.2.4.2 Kemerahan  
 

Derajat kemerahan edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan 

perasan temu hitam berkisar antara 14,60 – 17,99. Rerata nilai kemerahan edible 

film pada berbagai perlakuan konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 

dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Grafik kemerahan edible film akibat pengaruh perubahan 
konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 
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Berdasarkan Gambar 4.8 semakin tinggi konsentrasi pati jagung dan 

perasan temu hitam akan menurunkan derajat kemerahan edible film. Warna 

perasan temu hitam lebih cenderung ke arah kuning daripada ke arah merah 

sehingga semakin meningkatknya konsentrasi perasan temu hitam akan 

cenderung menurunkan derajat kemerahan. Hasil analisa ragam (α=0,05) 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi pati jagung memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap kekuningan edible film sedangkan konsentrasi perasan 

temu hitam tidak memberikan pengaruh yang nyata. Rerata kemerahan edible 

film pati jagung yang diinkorporasi dengan perasan temu hitam dapat dilihat pad 

Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Rerata kemerahan edible film akibat pengaruh konsentrasi pati 
jagung 

Konsentrasi pati 
jagung (b/v total) (%) 

Rerata kemerahan BNT 5% 

1 17,52 b 

1,41 2 16,21 b 

3 14,80 a 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa peningkatan konsentrasi pati jagung 

akan menurunkan tingkat kemerahan edible film. Hal ini diduga berhubungan 

dengan ketebalan edible film. Semakin tinggi konsentrasi pati jagung akan 

meningkatkan ketebalan edible film yang berpengaruh terhadap pembacaan nilai 

kemerahan oleh colour reader. Pembacaan nilai kemerahan akan semakin 

rendah seiring dengan meningkatknya ketebalan edible film.   

 

4.2.4.3 Kekuningan  
 

Perasan temu hitam memiliki penampakan warna kuning kecoklatan 

sehingga ketika diinkorporasikan dengan edible film pati jagung akan 

menyebabkan perubahan warna dari transparans menjadi kekuningan. Derajat 

kekuningan edible film ini berkisar antara 8,40 – 17,77. Rerata nilai kekuningan 

edible film pada berbagai perlakuan konsentrasi pati jagung dan perasan temu 

hitam dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Grafik kekuningan edible film akibat pengaruh perubahan 
konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 
 

Berdasarkan Gambar 4.9 semakin tinggi konsentrasi pati jagung dan 

perasan temu hitam akan meningkatkan derajat kekuningan edible film. Semakin 

tinggi konstrasi pati jagung maka akan membentuk jaringan tiga dimensi yang 

kokoh. Homogenisasi antara suspensi pati jagung yang telah tergelatinisasi dan 

perasan temu hitam menyebabkan kedua bahan tersebut tercampur merata dan 

selama pengeringan perasan temu hitam akan masuk ke dalam matriks film 

sehingga meningkatkan derajat kekuningan edible film.  Hasil analisa ragam 

(α=0,05) menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi perasan temu hitam 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kekuningan edible film sedangkan 

konsentrasi pati jagung tidak memberikan pengaruh yang nyata. Rerata 

kekuningan edible film akibat pengaruh konsentrasi perasan temu hitam dapat 

dilihat pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12 Rerata kekuningan edible film akibat pengaruh konsentrasi perasan 
temu hitam 

Konsentrasi perasan temu 
hitam (b/v total) (%) 

Rerata kekuningan BNT 5% 

3 9,16 a 

1,67 5 13,42 b 

7 16,36 c 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
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Berdasakan Tabel 4.12 menerangkan bahwa peningkatan konsentrasi 

perasan temu hitam akan cenderung menaikkan derajat kekuningan edible film. 

Hal ini dikarenakan warna asli perasan temu hitam adalah kuning kecoklatan 

sehingga semakin banyak penambahan perasan temu hitam maka akan 

membuat warna edible film lebih kuning pekat. Semakin kuning warna edible film 

akan menaikkan nilai pembacaan derajat kekuningan pada colour reader. 

Syamsuhidayat dan Hutapea (1991) menyatakan bahwa temu hitam 

mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, disamping minyak atsiri 

dilanjutkan dengan  Yasni (1993) dalam Setiawan (2008) menyatakan bahwa 

temu hitam mengandung zat aktif seperti minyak atsiri,  tanin, serta kurkumin 

dalam jumlah kecil. Flavonoid dan kurkumin merupakan salah satu senyawa 

fenol yang cenderung berwarna kuning. Beberapa kandungan perasan temu 

hitam tersebut yang berperan dalam meningkatnya derajat kekuningan edible film 

yang terbentuk.  

 

4.2.5 Transmisi Uap Air Edible Film 
 

Laju transmisi uap air adalah jumlah uap air yang melalui suatu 

permukaan persatuan luas atau slope jumlah  uap air dibagi  luas area. Nilai  laju 

transmisi  uap  air  suatu  bahan  dipengaruhi  oleh  struktur  bahan  pembentuk  

dan konsentrasi  plasticizer.  Konsentrasi plasticizer yang semakin tinggi akan 

meningkatkan laju transmisi uap air. Dari hasil analisa didapatkan bahwa laju 

transmisi uap air edible film berkisar antara 0,50 – 0,71 g/m2. jam. Transmisi uap 

air  edible film akibat perlakuan pati jagung dan perasan temu hitam dapat dilihat 

pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Grafik laju transmisi uap air edible film akibat pengaruh perubahan 
konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 
 

Berdasarkan Gambar 4.10 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi 

pati jagung dan perasan temu hitam akan menurunkan laju transmisi uap air 

edible film. Pati jagung memiliki kandungan amilosa yang tinggi dan mampu 

membentuk matriks film yang kuat dan rapat sehingga akan memperkecil laju 

transmisi uap air. Selain itu penambahan karagenan 4% (b/bpati) pada suspensi 

edible film diduga mampu meningkatkan gaya  ikat  antar  jaringan  pada  saat  

terjadinya retrogradasi untuk  membentuk  struktur  matriks yang kokoh. 

Tingginya konsentrasi pati jagung akan meningkatkan jumlah polimer pembentuk 

film sedangkan peningkatan perasan temu hitam meningkatkan total padatan 

sehingga dapat terbentuk edible film yang tebal. Hal ini dikuatkan dengan 

Fennema (1996), menyatakan bahwa peningkatan jumlah polimer, akan 

memperkecil rongga  dalam  gel  yang  terbentuk.  Semakin tebal dan rapat 

matriks film yang terbentuk dapat mengurangi laju transmisi uap air karena sulit 

untuk ditembus uap air.  

Dari hasil analisa ragam (α=0,05) didapatkan hasil bahwa konsentrasi pati 

jagung memberikan pengaruh yang nyata terhadap laju transmisi uap air  

sedangkan konsentrasi perasan temu hitam tidak memberikan pengaruh yang 

nyata. Rerata laju transmisi uap air edible film pada berbagai konsentrasi pati 

jagung dapat dilihat pada Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Rerata laju transmisi uap air edible film akibat pengaruh konsentrasi 
pati jagung 

Konsentrasi pati jagung  
(b/v total) (%) 

Rerata transmisi uap air 
(g/m2.jam) 

BNT 5% 

1 0,67 b 

0,064 2 0,64 b 

3 0,57 a 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata 
pada α =5% 
 

Dari analisa ragam tersebut semakin tinggi konsentrasi pati jagung maka 

akan menurunkan laju transmisi uap air. Semakin tinggi konsentrasi pati jagung 

maka akan meningkatkan jumlah amilosa dalam suspensi edible film. Tingginya 

jumlah amilosa akan meningkatkan gelatinisasi suspensi film dan meningkatkan 

viskositas larutan. Selama pemanasan granula pati akan menggelembung dan 

membentuk pasta yang apabila didinginkan molekul-molekul amilosa akan 

cenderung bergabung kembali membentuk matriks film yang rapat. Pada  proses  

retrogradasi ini  terjadi  pengelompokan  ikatan  hidrogen intermolekuler  yang  

menyebabkan  ikatan  molekul  amilosa  semakin  kompak. Semakin kompaknya 

molekul amilosa maka akan mengurangi laju transmisi uap air edible film. Garcia 

et al. (2000) melaporkan bahwa secara teoritis untuk edible film yang terbuat dari 

pati semakin tinggi kandungan amilosa dalam matriks film maka permeabilitas 

uap air akan semakin menurun karena amilosa yang berantai lurus akan 

membentuk jaringan yang rapat.   

Selain dipengaruhi oleh konsentrasi pati, transmisi uap air juga 

dipengaruhi oleh konsentrasi perasan temu hitam meskipun dari analisa ragam 

(α=0.05) konsnetrasi perasan temu hitam tidak memberikan pengaruh yang 

nyata. Peningkatan konsentrasi perasan temu hitam dan pati jagung akan 

meningkatkan total padatan yang menigkatkan ketebalan edible film. Ketebalan 

edible film mampu mempengaruhi laju transmisi uap air karena menyebabkan 

laju transmisi semakin rendah seiring dengan meningkatnya ketebalannya. 

Selain itu sifat hidrofilik dari pati dan penambahan plasticizer juga menjadi faktor 

penting yang mempengaruhi laju transmisi uap air. Film  hidrofilik  seringkali  

memperlihatkan  hubungan  positif  antara  ketebalan  dan permeabilitas  uap  

air,  studi  sebelumnya  telah  menunjukkan  adanya  hubungan antara  ketebalan  

film  dan  sifat  permeabilitas  di dalam  sistem  film  yang  hidrofilik (Liu dan Han, 

2005). 
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Garcia (2000) dalam  Barus  (2002)  menyebutkan bahwa migrasi uap air 

umumnya terjadi pada bagian film  yang  hidrofilik.  Dengan  demikian  ratio  

antara bagian  yang  hidrofilik  dan  hidrofobik  komponen film  akan  

mempengaruhi  nilai  laju  transmisi  uap  air film  tersebut. Semakin  besar  

hidrofobisitas  film, maka  nilai  laju  transmisi  uap  air  film  tersebut  akan 

semakin  turun. Miksusanti (2008) melaporkan dalam penelitiannya tentang 

edible film dari pati sagu yang diinkorporasi dengan minyak atsiri temu kunci 

bahwa semakin tinggi kandungan minyak atsiri maka akan menurunkan transmisi 

uap air edible film. Minyak  atsiri  temu  kunci  mempunyai  ketahanan  yang  baik 

terhadap  transmisi  uap  air  karena  mempunyai  gugus  non  polar  yang  

bersifat menolak  molekul  air  sehingga  mempersulit  transmisi  uap  air. 

 

4.4 Aktivitas Antibakteri Edible Film 
 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar yaitu 

dengan menempelkan edible film yang dipotong bulat dan ditempelkan pada 

permukaan media agar padat yang telah dicampurkan dengan bakteri uji. Metode 

ini merupakan modifikasi dari metode cakram kertas atau sumuran yang 

diletakkan pada media agar padat yang kemudian diinkubasi pada suhu 37oC 

selama 24 jam. Selanjutnya diamati adanya area (zona) jernih di sekitar cakram 

kertas yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba (Dzen et al., 

2003). Bakteri uji yang digunakan adalah Escherichia coli ATCC 25922 yang 

mewakili gram negatif dan Staphylococcus aureus ATCC 29213 yang mewakili 

gram positif. Pemilihan kedua bakteri tersebut didasarkan atas alasan kemanan 

pangan karena kedua bakteri ini paling sering mengkontaminasi bahan pangan.  

 

4.4.1 Aktivitas Antibakteri Edible Film Terhadap Bakteri Escherichia coli 

ATCC 25922 

 
 Nilai zona hambat edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan 

perasan temu hitam berkisar antara 1,83 – 2.33 mm terhadap bakteri indikator 

Escherichia coli. Hasil pengujian aktivitas antibakteri edible film dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Grafik aktivitas antibakteri edible film akibat pengaruh perubahan 
konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 
 

Dari Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa diameter hambat edible film 

terhadap bakteri Escherichia coli hampir sama untuk setiap perubahan 

konsentrasi pati jagung ataupun perasan temu hitam. Semakin tinggi perasan 

temu hitam akan meningkatkan diameter hambatnya meskipun perbedaannya 

tidak signifikan. Hal ini diduga karena semakin tinggi konsentrasi perasan temu 

hitam maka akan menyumbangkan senyawa antibakteri yang lebih tinggi pula 

sehingga daya hambatnya pun lebih besar. Meskipun edible film menunjukkan 

adanya perbedaan pada diameter hambat antibakteri, namun ketika dianalisa 

dengan analisa sidik ragam diketahui bahwa konsentrasi pati dan perasan temu 

hitam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap aktivitas antibakteri edible film.  

Fenol merupakan senyawa antibakteri yang diduga bekerja pada edible 

film pati jagung yang diinkorporasi dengan temu hitam. Penghambatan 

pertumbuhan mikroba oleh senyawa fenol terhadap bakteri gram negatif 

didasarkan pada denaturasi sel dan pengrusakan membran sel sehingga terjadi 

lisis dan memicu keluarnya komponen-komponen penting dalam sel bakteri dan 

mengakibatkan kematian pada bakteri gram negatif. Kandungan fenol pada 

perasan temu hitam diduga bereaksi dengan membran sitoplasma dan 

menyebabkan peningkatan permeabilitas membran sehingga memungkinkan zat-

zat metabolit intraseluler keluar dari sel (Davidson dan Brandon, 1993). Fenol 

memiliki  kemampuan  untuk  mendenaturasikan protein dan merusak membran 

sel serta mampu mendenaturasi enzim yang bertanggung jawab terhadap 
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germinasi spora atau berpengaruh terhadap asam amino yang terlibat dalam 

germinasi (Naidu, 2000 dalam Yulianti, 2009).  

Escherichia coli ATCC 25922 merupakan bakteri gram negatif yang 

memiliki dinding sel yang kompleks yang mana mempengaruhi distribusi 

senyawa fenol pada bakteri tersebut. Semakin kompleks susunan dinding sel 

suatu bakteri maka akan memperlambat proses distribusi senyawa fenol. Struktur 

dinding sel bakteri Gram positif lebih sederhana, yaitu  berlapis  tunggal  dengan  

kandungan  lipid  yang  rendah  (1-4%)  sehingga memudahkan  bahan  bioaktif  

masuk  ke  dalam  sel.  Struktur  dinding  sel  bakteri Gram negatif  lebih  

kompleks,  yaitu  berlapis  tiga  terdiri  dari  lapisan  luar  lipoprotein, lapisan 

tengah  lipopolisakarida  yang  berperan  sebagai  penghalang  masuknya  bahan  

bioaktif antibakteri,  dan  lapisan  dalam  berupa  peptidoglikan  dengan  

kandungan  lipid  tinggi  (11-12%) (Jawetz et al.,  2005). 

Diameter hambat bakteri Escherichia coli ATCC 25922 sangat kecil, hal 

ini berkaitan dengan struktur dinding selnya.  Senyawa fenol harus menembus 

satu persatu dinding sel penyusun bakteri gram negatif hal ini menyebabkan 

waktu kontak yang lebih lama untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram 

negatif sehingga diameter hambat edible film pun semakin kecil. Siswandono 

(1995) dalam Setiawan (2012) mengemukakan bahwa untuk  menunjukkan 

mekanisme  kerja  antibakteri  pada  bakteri Gram  negatif,  antibakteri  harus  

menembus membran  terluar  selubung  bakteri  dahulu. Setelah  itu,  antibakteri  

masuk  melalui dinding  sel  melewati  periplasma  dan mencapai  enzim  serin  

protease.  Enzim tersebut  yang bertanggung jawab terhadap biosintesis  dinding  

sel. Komponen fenol akan mendenaturasi enzim protease sehingga biosintesis 

sel terganggu.  

 

4.4.2 Aktivitas Antibakteri Edible Film Terhadap Bakteri Staphylococcus 

aureus ATCC 29213 

 
Nilai zona hambat edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan 

perasan temu hitam berkisar antara 2.00 – 3.33 mm terhadap bakteri indikator 

Staphylococcus aureus. Hasil pengujian aktivitas antibakteri edible film dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Grafik aktivitas antibakteri edible film akibat pengaruh perubahan 
konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam 
 

Berdasarkan Gambar 4.12 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi 

perasan temu hitam akan mempertinggi diameter hambat antibakteri namun tidak 

ada pengaruh pada konsentrasi pati jagung. Daya hambat memperlihatkan 

kecenderungan meningkat pada konsentrasi 2% dan kembali turun pada 

konsentrasi pati jagung 3%. Hal ini menunjukkan bahwa komponen fenol pada 

edible film tidak menunjukkan penghambatan yang teratur terhadap aktivitas 

antibakteri edible film. Tingginya total fenol tidak menenentukan bahwa aktivitas 

antibakteri pada edible film akan tinggi. Syamsuhidayat dan Hutapea (1991) 

menyatakan bahwa temu hitam mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, 

disamping minyak atsiri. Hal ini cukup menjelaskan bahwa sebagian komponen 

tersebut seperti saponin maupun minyak atsiri berperan dalam penghambatan 

antibakteri. Dugaan lain menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri pada edible film 

dipengaruhi oleh kecepatan difusi senyawa fenol dari perasan temu hitam pada 

media agar. 

Temu hitam mengandung komponen minyak atsiri yang sebagian besar 

terdiri dari golongan terpenoid terutama monoterpen dan sequisterpen. Dalam 

bukunya Ravindran et al. (2007) menyatakan bahwa golongan senyawa 

monoterpen yang terdapat pada temu hitam dua diantaranya adalah 1,8-cineol 

dan b-pinene, sedangkan untuk senyawa sequisterpen diantaranya adalah 

curzeone, curzerenone, dan curcumenol. Mekanisme kerja dari senyawa 

terpenoid sama dengan  mekanisme kerja dari senyawa fenol yaitu  mengganggu  
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proses transportasi ion penting ke dalam sel  bakteri. Terpenoid mampu  

berikatan  dengan  lemak  dan karbohidrat  yang  akan  menyebabkan 

permeabilitas  dinding  sel  bakteri  terganggu (Nursal dan Nganro, 1997). Hal ini 

didukung oleh Cowan (1999) yang menyebutkan bahwa mekanisme  terpenoid  

sebagai  antibakteri  adalah  bereaksi  dengan  porin  (protein transmembran)  

pada  membran  luar  dinding  sel  bakteri,  membentuk  ikatan  polimer  yang 

kuat  sehingga  mengakibatkan  rusaknya  porin.  Rusaknya  porin  yang  

merupakan  pintu keluar masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas 

dinding sel bakteri yang akan mengakibatkan  sel  bakteri  akan  kekurangan  

nutrisi,  sehingga  pertumbuhan  bakteri terhambat atau mati. 

Hal lain yang diduga berpengaruh dalam aktivitas antibakteri adalah 

kemampuan difusi dari edible film tersebut. Kemampuan difusi senyawa fenol 

atau bioaktif lainnya dari edible film yang berbeda akan mengakibatkan aktivitas 

antibakteri yang berbeda pula. Ketika edible film yang telah diinkorporasi dengan 

perasan temu hitam berada pada media agar maka bahan antibakteri akan mulai 

berdifusi ke sekitar media. Laju difusi senyawa antibakteri dipengaruhi oleh berat 

molekul bahan antibakteri dan kelarutannya dalam media agar (Hudzicki, 2010).  

Difusi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk dari faktor ketebalan 

media agar. Semakin tipis media agar yang dipakai maka difusi dapat berjalan 

dengan lebih cepat. Tingginya aktivitas antibakteri pada konsentrasi pati 2% 

diduga juga berkaitan dengan ketebalan media agar. Hal ini didukung oleh Lay 

(1994) yang menyatakan bahwa luas atau ukuran wilayah hambatan berkaitan 

dengan kecepatan difusi antibakteri dalam media agar. Selain itu, ketebalan 

media juga dapat berpengaruh terhadap luas daerah hambatan, karena bahan 

antibakteri berdifusi secara 3 dimensi, sehingga lapisan media agar yang tipis 

akan menghasilkan daerah hambatan yang lebih besar daripada lapisan media 

yang tebal.  Faktor-faktor lain yang mempengaruhi luas daerah hambatan adalah 

kondisi bakteri uji, kepadatan inokulum, jenis media, potensi dari bahan 

antibakteri, volume bahan antibakteri yang diinkorporasikan serta temperature 

inkubasi.  

Dalam penelitian Utami et al. (2012) tentang aktivitas antibakteri minyak 

atsiri jahe merah dan lengkuas yang diinkorporasi pada edible film tapioka 

menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri tidak didapatkan 

adanya penghambatan yang lebih besar. Hal ini diduga bahwa dikarenakan  
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adanya  proses  difusi  yaitu  proses  berpindahnya suatu  zat dalam  pelarut  dari  

bagian  berkonsentrasi  tinggi  ke  bagian  yang  berkonsentrasi  rendah.  Proses  

difusi yang terjadi pada edible film terinkorporasi minyak atsiri konsentrasi rendah  

lebih cepat dibandingkan dengan edible film terinkorporasi minyak atsiri  

konsentrasi  yang  lebih  tinggi. 

 

4.4.3 Perbedaan Penghambatan Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 
 

Setiap jenis bakteri memiliki sifat sensitivitas yang berbeda. Apabila 

dibandingkan dengan diameter zona hambat bakteri Escherichia coli ATCC 

25922, diameter zona hambat bakteri Staphylococcus aureus ATCC 29213 

sedikit lebih besar. Hal ini dikarenakan setiap bakteri memiliki sifat sensitivitas 

yang berbeda dan bakteri gram positif memiliki tingkat kesensitivitasan yang lebih 

tinggi daripada bakteri gram negatif. Radji (2011) menyebutkan bahwa 

perbedaan tingkat sensitivitas tiap bakteri disebabkan adanya perbedaan struktur 

dinding sel  kedua  jenis  bakteri  tersebut.  Dinding  sel bakteri  Gram  positif  

terdiri  atas lapisan  peptidoglikan  yang  membentuk struktur  yang  tebal  dan  

kaku serta mengandung  substansi  dinding  sel  yang disebut  asam teikoat,  

sedangkan  dinding  sel bakteri Gram negatif memiliki lapisan multi layer tipis  

dengan  membran di  bagian  luar adalah  peptidoglikan. 

Bakteri Gram positif memiliki kandungan peptidoglikan yang tinggi 

dibandingkan dengan bakteri Gram negatif. Dibandingkan dengan dinding sel 

bakteri Gram positif, bakteri Gram negatif memiliki dinding sel yang lebih 

kompleks. Perbedaan utama adalah adanya lapisan membran luar, yang meliputi 

peptidoglikan. Membran ini mengandung lemak dengan konsentrasi cukup tinggi 

yaitu 11-22%. Lapisan membran luar mempunyai struktur sebagai unit 

membrane yang tidak hanya terdiri dari fosfolipida saja seperti pada membran 

plasma tetapi juga mengandung lipida lainnya, polisakarida dan protein. Lipida 

dan polisakarida ini berhubungan erat dan membentuk struktur khas yang 

disebut lipopolisakarida (Brock et al. 1994).  

Perbedaan komponen dinding sel menyebabkan perbedaan zona hambat 

antara bakteri yang satu dengan yang lain. Fenol bekerja terutama dengan cara 

mendenaturasi protein sel dan merusak membran sel. Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri gram positif yang dominan memiliki lapisan peptidoglikan 

sehingga fungsi penghalangnya tidak ada dan molekul senyawa antibakteri yang 
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bersifat hidrofilik maupun yang hidrofobik dapat melewatinya (Best, 1999). 

Struktur komponen dinding sel bakteri gram positive yang sederhana akan 

mempermudah senyawa fenol untuk masuk ke dalam sel dan mengganggu 

bisosintesis sel.  

 

4.5 Pemilihan Perlakuan Terbaik 
 

Pemilihan perlakuan terbaik dihitung dengan metode multiple attribute 

dengan prosedur pembobotan sesuai nilai ideal pada masing-masing parameter. 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai maksimal 

atau minimal dari suatu parameter. Parameter yang digunakan antara lain 

diameter hambat antibakteri, aktivitas antioksidan, total fenol, kadar air, transmisi 

uap air, elongasi, tensile strength dan tingkat kecerahan. Untuk ketebalan edible 

film tidak dicantumkan pada parameter perlakuan terbaik, karena pemilihan 

ketebalan edible film tergantung fungsi aplikasi pada bahan pangan.  Tabel 4.14 

menyajikan pemilihan parameter berdasarkan factor kepentingan dan nilai 

pengharapan yang terbaik untuk mendapatkan nilai perlakuan terbaik. 

 
Tabel 4.14 Pemilihan parameter berdasarkan faktor kepentingan dan 
pengharapan dari nilai yang terbaik 

Parameter Nilai pengharapan 

Diameter hambat antibakteri Nilai tertinggi 
Aktivitas antioksidan Nilai tertinggi 
Total Fenol 
Kadar air 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 

Transmisi uap air 
Elongasi 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 

Tensile strength 
Tingkat Kecerahan 

Nilai tertinggi 
Nilai tertinggi 

  
Berdasarkan perhitungan dengan metode multiple attribute, perlakuan 

terbaik edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan perasan temu hitam 

adalah P3T7 yaitu edible film dengan konsentrasi pati jagung 3% dan perasan 

temu hitam 7%. Berdasarkan hasil analisa, edible film pati jagung yang 

diinkorporasi dengan perasan temu hitam memiliki karakteristik yang cukup 

berbeda dengan edible film kontrol. Edible film kontrol merupakan edible film 

tanpa perasan temu hitam yang berfungsi sebagai senyawa pembawa antibkateri 

dan antioksidan. Edible film kontrol dibuat dengan metode dan cara yang sama 

dengan pembuatan edible film berantibakteri dan berantioksidan. Penggunaan 

edible film kontrol berfungsi sebagai pembanding yaitu untuk membandingkan 
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karakteristik antara edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan perasan 

temu hitam dan edible film tanpa penambahan perasan temu hitam. Berikut ini 

merupakan perbandingan antara edible film perlakuan terbaik dengan edible film 

kontrol dari perlakuan terbaik, yaitu edible film dengan konsentrasi pati 3%. 

Karakteristik perlakuan terbaik edible film yang dibandingkan dengan kontrol dan 

standar edible film dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Perlakuan terbaik edible film pati jagung yang diinkorporasi dengan 
perasan temu hitam (P3T7) 

Parameter 
Perlakuan 

Terbaik 
Kontrol * 

Standar 
(Grade)** 

Diameter hambat antibakteri  

 Escherichia coli (mm) 

 Staphylococcus aureus 
(mm) 

 
2,17  
2,17  

 
- 
- 

 
- 
- 

 

Aktivitas antioksidan (%) 52,10  - - 
Total fenol (μg/g) 
Kadar air (%) 

555,16  
12,57  

37,92  
9,33  

- 
- 

Transmisi uap air (g/m2.jam) 0,50  0,50  Max 2,00 
Elongasi (%) 24,44  33,33  Min 50 
Tensile strength (N/cm2) 7,90  8,9  Min 100 
Tingkat kecerahan  
Ketebalan (mm) 

62,8 
0,17  

67,88 
0,13  

- 
Max 0,25 

Derajat Kekuningan 17,77 0,6 - 
Derajat kemerahan 14,79 15,72 - 

Keterangan:  

* edible film kontrol merupakan edible film pati jagung tanpa perasan temu hitam 

** Japanese  Industrial Standard 1975 

 

 Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa meskipun perlakuan terbaik 

tetapi ketika dibandingkan dengan kontrol, terdapat beberapa parameter pada 

edible film kontrol yang lebih baik daripada edible film perlakuan terbaik seperti 

halnya kadar air, tingkat kecerahan, tensile strength, dan elongasi. Untuk 

beberapa parameter lain seperti daya hambat antibakteri (Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus), aktivitas antioksidan, dan total fenol, edible film 

perlakuan terbaik jauh lebiih baik daripada edible film kontrol. Parameter warna 

dan ketebalan pada edible film tidak dapat ditentukan terbaik atau terburuk 

karena tergantung terhadap pengaplikasiannya pada produk.  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pati jagung berpengaruh 

nyata terhadap (α = 0,05) kadar air, total fenol, aktivitas antioksidan, ketebalan, 

tensile strength, derajat kemerahan, dan transmisi uap air edible film. 

Konsentrasi perasan temu hitam berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap kadar 

air, aktivitas antioksidan, ketebalan, derajat kecerahan, dan derajat kekuningan 

edible film. Pada elongasi dan aktivitas antibakteri edible film, kedua perlakuan 

baik penambahan konsentrasi pati jagung dan perasan temu hitam tidak berbeda 

nyata. 

Perlakuan terbaik sesuai perhitungan metode multiple attribute adalah 

edible film dengan perlakuan konsentrasi pati jagung 3% dan perasan temu 

hitam 7%. Karakteristik edible film perlakuan terbaik adalah daya hambat 

Escherichia coli 2,17 mm, Staphylococcus aureus 2,17 mm, aktivitas antioksidan 

52,10%, total fenol 555,16 μg/g, kadar air 12,57%, transmisi uap air 0,50 

g/m2.jam, ketebalan 0,17 mm, tensile strength 7,90 N/cm2, elongasi 24,44%, 

tingkat kecerahan 62,80, derajat kemerahan 14,79, dan derajat kekuningan 

17,77.  

 

5.2 Saran 

 
1. Perlu dilakukan penyempurnaan untuk penambahan konsentrasi gliserol 

dan karagenan sehingga mampu meningkatkan tensile strength dan 

elongasi edible film tersebut  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap perasan temu hitam untuk 

mengetahui secara pasti senyawa apa saja yang memiliki sifat sebagai 

antimikroba dan antioksidan 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pengalikasian edible film 

terhadap produk pangan khususnya yang memerlukan perlindungan dari 

reaksi oksidasi lemak 
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