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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk 

terbesar di dunia. Hal itu menimbulkan kebutuhan akan bahan makanan juga 

besar. Dalam menjaga massa simpan suatu makanan, salah satunya 

menggunakan plastik, sehingga penggunaan plastik meningkat. Di sisi lain, 

plastik sebagai pengemas bahan makanan, menimbulkan permasalahan 

pencemaran lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem 

lingkungan. Hal ini disebabkan, plastik dihasilkan dari sintesis petrokimia, 

sehingga sukar didegradasi secara alami.  

Kemasan makanan yang sedang dikembangkan saat ini memiliki 

sifat biodegradabilitas untuk pengganti kemasan makanan yang sebelumnya 

terbuat dari plastik konvensional. Biopolimer merupakan salah satu jenis 

pengemas makanan yang terbuat dari bahan alami dan mudah didegradasi 

oleh mikroorganisme di lingkungan. Kemasan ini sudah cukup lama 

berkembang dalam teknologi kemasan makanan. Beberapa macam polimer 

biodegradable telah dieksplorasi dalam perkembangan edible film untuk 

mengurangi pemakaian plastik konvensional yang menyebabkan limbah 

(Tharanathan, 2003). Lapisan kemasan makanan ini tidak hanya digunakan 

untuk melindungi bentuk fisik makanan, tetapi juga berfungsi sebagai 

penghalang rusaknya kualitas makanan yang diakibatkan oleh faktor 
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kelembaban, oksigen, karbon dioksida, jamur, yang disebabkan oleh kontak 

dengan atmosfer (Marcuzzo, Sensidoni, Debeaufort, & Voillelley, 2010). 

Pati merupakan salah satu jenis polisakarida yang digunakan sebagai 

pembuatan biodegradable film. Kandungan pati banyak terdapat pada 

tanaman seperti pada biji, buah, akar dan batangnya. Sifat pati mudah 

terurai (biodegradable), hidrofilik (suka dengan air),  mudah diperoleh dan 

murah. Oleh karena itu, pati dapat digunakan sebagai bahan pembuat edibel 

film/coating. 

Kandungan amilosa pada biji nangka berdasarkan (Mukprasirt, 

Amornrat & Sajjaanantakul, Kamontip 2004) sebesar 39,23%, sedangkan 

ekstraksi pati dengan distilasi air mempunyai kandungan amilosa tinggi 

sebesar 26,57-31,37% (Noor, Fateatun dkk, 2014). Hal ini berarti, 

kandungan amilosa pada pati biji nangka lebih tinggi dibandingkan dengan 

pati kulit singkong sebesar 21,77%  (Mayasari, 2013), maupun dengan pati 

kacang merah sebesar 30,05% (Krisna, 2011). 

Amilosa dan amilopektin mempunyai sifat yang berbeda. Amilosa 

lebih mudah larut dalam air dibanding amilopektin (Koswara, 2009). 

Konsentrasi amilosa yang tinggi ini sangat penting dalam pembuatan gel 

serta dapat menghasilkan lapisan tipis (film) yang baik dari pada 

amilopektin. 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 (Tharanatan, 2003;  Mali et al. 2005;  Krisna, 2011). 
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Kelemahan biopolimer dari pati adalah resistensinya terhadap air 

rendah dan sifat penghalang terhadap uap air juga rendah karena sifat 

hidrofilik terhadap pati dapat mempengaruhi stabilitas dan sifat mekanisnya 

(Garcia et al.2011). Untuk meningkatkan karakterfisik maupun fungsional 

dari pati, perlu dilakukan penambahan zat yang bersifat hidrofobik atau 

yang memiliki sifat antimikroba. Salah satu biopolimer hidrofobik yang 

direkomendasikan untuk memperbaiki karakteristik film dari pati sekaligus 

mempunyai aktivitas antimikroba adalah kitosan (Chillo et al. 2008). 

Kandungan pati yang relatif tinggi pada biji nangka berpotensi 

sebagai bahan baku pembuatan biodegradabel film, sehingga perlu adanya 

penelitian mengenai hal tersebut. Dengan melakukan evaluasi beberapa 

parameter uji karakteristik serta biodegradable film yang dihasilkan 

diharapkan dapat memberikan pengemas makanan yang ramah lingkungan. 

Pada penelitian ini akan dikaji kombinasi antara pati biji nangka dengan 

kitosan pada proses pembuatan biodegradable film. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang diteliti pada kegiatan penelitian ini, adalah untuk 

mengetahui bagaimana konsentrasi pencampuran antara variasi pati biji 

nangka dan kitosan pada kondisi terbaik. Setelah itu, bagaimana pengaruh 

antara film dari pati biji nangka dengan atau tanpa penambahan kitosan 

dalam pembuatan biodegradable film dengan berbagai komposisi. Serta 

mengetahui bagaimana karakteristik pengujian biodegradable film  dari pati 
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biji nangka denagan atau tanpa penamahan kitosan. Dengan mengetahui 

komposisi dan karakteristik dar biodegradable film diharapkan dapat 

dihasilkan plastik sebagai pengemas makanan yang aman dan ramah 

lingkungan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh campuran pati biji nangka dan gliserol terhadap 

karakteristik biodegradable film. 

2. Mengetahui pengaruh campuran pati biji nangka, gliserol, dan kitosan 

terhadap karakteristik biodegradable film. 

3. Membandingkan karakteristik biodegradable film yang menggunakan 

penambahan kitosan dan tanpa penambahan kitosan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan menggunakan bahan baku biji, yang merupakan limbah 

pertanian, dalam pembuatan biodegradable film, penelitian ini memiliki 

manfaat :  

1. Mengurangi limbah yang dapat mencemari lingkungan. 

2. Memberikan informasi mengenai potensi pati biji nangka, gliserol serta 

penambahan kitosan sebagai bahan pembuatan  biodegradable film. 

3. Memperoleh pengemas makanan berupa biodegradable film yang 

ramah lingkungan. 
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