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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengemas merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan 

kualitas suatu bahan pangan agar tetap baik, karena apabila suatu bahan pangan 

dibiarkan terbuka dan terinfeksi dengan lingkungan maka bahan pangan tersebut 

akan cepat rusak, sehingga dapat menurunkan kualitas dan umur simpan dari bahan 

pangan tersebut. Umumnya jenis pengemas yang sering digunakan adalah plastik. 

Plastik merupakan bahan pengemas yang dapat mencemari lingkungan karena 

mempunyai karakter yang nonbiodegradable, selain itu plastik dapat mencemari 

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

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

sebab itu, perlu dicari bahan pengemas yang memiliki karakter biodegradable kuat 

dan elastis.  

Meningkatnya pola hidup masyarakat yang konsumtif ikut meningkatkan 

inovasi dalam pembuatan kemasan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan 

banyak dikembangkannya edible film, suatu kemasan primer yang ramah lingkungan, 

berfungsi untuk mengemas dan melindungi pangan, dan dapat menampakkan 

produk pangan karena bersifat transparan, serta dapat langsung dimakan bersama 

produk yang dikemas karena terbuat dari bahan pangan tertentu. Selain itu, edible 

film juga dapat berfungsi sebagai bahan pembawa senyawa-senyawa seperti zat 

antibakteri, antioksidan, flavor maupun zat warna. 

Penggunaan edible film sebagai bahan kemasan pangan yang aman 

dikonsumsi oleh manusia telah banyak diteliti oleh para ahli pangan khususnya 

bidang teknologi kemasan. Berbagai macam penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan edible film dengan modifikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Bourtoom (2008) melaporkan bahwa pada edible film dari protein kacang hijau 

mempunyai nilai tensile strength tertinggi pada pH 9,5 dengan pemanasan 75oC 

namun memiliki nilai elongasi yang rendah. Pada penelitian lain disebutkan bahwa 

kondisi optimum pada pembuatan edible film menggunakan pati aren dan minyak 

sawit berturut-turut adalah konsentrasi 2,8% (b/v) dan 10% (b/b polimer) (Rahim dkk, 

2010). Hasil penelitian lain juga dilaporkan oleh Prasetyaningrum dkk. (2010) bahwa 
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edible film dari komposit alginat dan lilin lebah perlakuan terbaik dihasilkan dengan 

komposisi alginat 2,5%, lilin lebah 0,3% dan pembuatan pada suhu operasi 650C. 

Fokus utama penelitian-penelitian bidang kemasan beberapa tahun terakhir ini 

adalah eksplorasi bahan biopolimer yang bersifat lokal dan bahan yang belum 

digunakan serta pengembangan metode pembuatan edible film. Salah satu bahan 

biopolimer edible film tersebut adalah pati dari ubi jalar putih. Mahartantri (2005) 

melaporkan bahwa kandungan amilosa dari pati ubi jalar putih adalah sebesar 

38,25%. Menurut Rodriguez et al. (2006) bahan yang mempunyai amilosa tinggi 

dapat dibuat edible film. Struktur amilosa yang berbentuk linear menyebabkan edible 

film yang dhasilkan memiliki sifat mekanik yang baik.  

Namun penggunaan bahan tunggal pada edible film seperti pati masih 

menyisakan beberapa kekurangan diantaranya adalah sifat rapuh dan kaku. Oleh 

karena itu perlu ditambahkan bahan tambahan yaitu plasticizer. Plasticizer 

merupakan salah satu bahan tambahan dalam pembuatan edible film yang berfungsi 

untuk menambah sifat elastisitas. Salah satu jenis plasticizer yang banyak 

digunakan selama ini adalah gliserol. Gliserol cukup efektif digunakan untuk 

meningkatkan sifat plastis film karena memiliki berat molekul yang kecil. 

Selain berperan sebagai pengemas bahan pangan, edible film juga dapat 

berfungsi sebagai pembawa senyawa antioksidan. Salah satu sumber antioksidan 

yang dapat digunakan adalah kulit apel. Kulit apel diketahui memiliki kandungan 

senyawa fenol yang lebih tinggi daripada daging buah apel itu sendiri (Wolfe et al., 

2003). Ampas kulit apel merupakan hasil samping dari proses pembuatan sari apel 

yang jumlahnya melimpah dan tidak termanfaatkan. Pada ampas tersebut 

dimungkinkan masih terdapat kandungan senyawa fenol yang dapat digunakan 

sebagai bahan tambahan pada edible film. Senyawa fenol diketahui memiliki 

aktivitas antioksidan. Aplikasi senyawa antioksidan pada edible film memiliki 2 fungsi, 

yaitu dapat melindungi produk yang dikemas dari proses oksidasi dan menangkal 

radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian mengenai proses pembuatan edible film dari pati ubi jalar putih dengan 

penambahan gliserol sebaga plasticizer dan ekstrak ampas kulit apel sebagai zat 

antioksidan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Berapakah konsentrasi plasticizer gliserol dan ekstrak ampas kulit apel yang 

dapat menghasilkan edible film dari pati ubi jalar putih dengan karakteristik 

yang baik? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi plasticizer gliserol dan ekstrak ampas kulit 

apel yang digunakan terhadap karakteristik edible film dari pati ubi jalar putih? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan konsentrasi plasticizer gliserol dan ekstrak ampas kulit apel yang 

digunakan dalam pembuatan edible film dari pati ubi jalar putih. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi dari plasticizer gliserol dan ekstrak ampas 

kulit apel yang digunakan dalam pembuatan edible film dari pati ubi jalar putih 

terhadap karakteristik edible film. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakteristik 

edible film dari pati ubi jalar putih dengan menggunakan plasticizer gliserol, serta 

pemanfaatan limbah kulit apel sebagai sumber antioksidan edible film yang mampu 

menjadi pengemas alternatif untuk produk pangan.  


