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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan  teknologi pangan dari tahun ke tahun berkembang sangat 

pesat, sehingga banyak bermunculan produk pangan yang baru. Sebagian besar 

produk pangan tersebut tentunya memerlukan bahan pengemas pada proses 

penyimpanannya. Bahan pengemas memiliki fungsi untuk memperpanjang umur 

produk, mencegah gangguan fisik, mekanis, maupun mikrobiologi yang dapat 

merusak produk pangan tersebut (Ningsih, 2015). Bahan pengemas pangan yang 

banyak digunakan adalah plastik. Plastik memiliki sifat barrier terhadap oksigen, 

karbondioksida maupun uap air (Ardiansyah, 2011). Namun plastik memiliki 

kelemahan, yaitu merupakan pengemas yang bersifat non biodegradable sehingga 

limbah dari plastik ini dapat mencemari lingkungan. Banyak plastik dibuang 

begitu saja atau dibakar yang nantinya dapat mencemari atmosfer dan tanah.  

Hal tersebut menimbulkan dorongan untuk mengkaji dan mencari solusi 

pada permasalahan ini, diantaranya yaitu penelitian mengenai bahan pengemas 

pangan yang bersifat ramah lingkungan tetapi juga memiliki keunggulan yang 

khas. Edible film merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan sebagai 

bahan pengemas yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan. Edible film merupakan lapisan tipis yang memiliki fungsi sebagai 

bahan pengemas atau pelapis pada makanan yang sekaligus dapat dimakan 

bersama dengan produk yang dikemas (Guilbert et al., 1996). Bahan-bahan yang 

digunakan untuk membuat edible film relatif murah, teknologi pembuatannya 
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sederhana, bahannya berasal dari sumber yang terbarukan (renewable) dan dapat 

dihancurkan secara alami (biodegradable).  

Edible film dapat dibuat dari berbagai polisakarida, protein, lipid dan 

kombinasi dari ketiganya (Robertson, 2013). Pati merupakan jenis polisakarida  

yang potensial untuk pembuatan edible film dengan karakteristik fisik yang mirip 

plastik, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bahan pembuat edible film 

dengan berbahan dasar pati sudah banyak dilakukan antara lain menggunakan pati 

aren, jagung, ubi jalar, talas (Pangesti et al., 2014). Umbi garut berpotensi sebagai 

bahan pembuat edible film karena termasuk jenis umbi dengan kadar pati cukup 

tinggi, seperti ketela pohon, ketela rambat, kentang dan jenis umbi-umbian yang 

lain (Yulianti dan Ginting, 2011). Selain itu penggunaan pati umbi garut sebagai 

bahan dasar pembuatan edible film yaitu sebagai bentuk pemanfaatan komoditas 

lokal untuk meningkatkan citra bahan pangan lokal tersebut. 

Edible film yang terbuat dari pati memiliki kelemahan yaitu resistensinya 

terhadap uap air rendah karena pati bersifat hidrofilik (Garcia et al., 2011). 

Menurut Winarti et al., (2012) untuk meningkatkan karakteristik fisik maupun 

fungsi dari edible film  berbahan pati, perlu dilakukan penambahan bahan lain 

yaitu bahan yang bersifat hidrofobik. Salah satu biopolimer hidrofobik yang 

direkomendasikan untuk memperbaiki karakteristik film  dari pati adalah senyawa 

lipid (Hawa et al., 2011).  

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik edible film yang 

terbuat dari  pati umbi garut dan minyak sawit dalam berbagai konsentrasi serta 
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untuk mengetahui adanya interaksi antara keduanya. Manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi ilmiah tentang sifat fisik 

edible film  yang terbuat dari  pati umbi garut dan minyak sawit. 

1.3 Hipotesis 

 Hipotesa penelitian adalah terdapatnya pengaruh terhadap perlakuan 

penggunaan pati umbi garut terhadap ketebalan, laju transmisi uap air, kuat tarik, 

dan elongasi. Adanya pengaruh terhadap  laju transmisi uap air, kuat tarik, dan 

elongasi atas penambahan minyak sawit. Hipotesa lainya yaitu terdapat interaksi 

antara penambahan pati umbi garut dengan minyak sawit dalam menentukan nilai 

ketebalan, laju transmisi uap air, kuat tarik, dan elongasi.  

 

 

 

 

 


