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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Polimer Biodegradable 

Plastik merupakan senyawa polimer yang terbentuk dari polimerisasi 

molekul-molekul kecil (monomer) hidrokarbon yang membentuk rantai 

yang panjang dengan struktur yang kaku. Polimer yang dibuat dan 

dikembangkan saat ini sebagian besar berasal dari bahan petrokimia. Hal ini 

menyebabkan, sampah plastik yang sebagai salah satu polimer dibuang ke 

lingkungan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terdegradasi 

secara alami, sehingga akan menimbulkan penumpukan sampah yang 

banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, kebanyakan pengolahan limbah 

polimer berbahan dasar minyak bumi dilakukan dengan cara dibakar. Tetapi 

cara ini menimbulkan polusi udara berupa gas CO dan CO2 yang dapat 

menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan alam. Oleh karena itu, 

dibutuhkan polimer yang dapat terdegradasi secara alami dalam waktu tidak 

terlalu lama. Polimer ini adalah bioplastik. 

Bioplastik yaitu plastik yang dapat digunakan seperti plastik 

konvensional. Plastik ini akan terurai oleh aktivitas mikroorganisme 

menjadi air dan gas karbondioksida, yang apabila dibuang ke lingkungan 

tidak meninggalkan sisa yang beracun. Biodegradable film merupakan  

salah satu dari bioplastik, karena terbuat dari bahan yang aman dan  seperti 

pati (Petersen, 1999, Winarti,2012). Pati  dapat dimanfaatkan sebagai materi 
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pembentuk biodegradable film yang memiliki kelebihan dibanding plastik 

yang berasal dari minyak bumi, yaitu sifatnya mudah terurai dan berasal 

dari bahan alami. 

Biodegradasi adalah proses pemecahan campuran organik oleh 

aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan alga yang melibatkan 

serangkaian reaksi enzimatik. Umumnya terjadi karena senyawa tersebut 

dimanfaatkan sebagai sumber makanan (substrat). Biodegradasi yang 

lengkap disebut juga sebagai mineralisasi, dengan prodak akhir berupa CO2 

dan air (ASTM, 1999) di dalam skripsi (Nugroho, Adityo Fajar, 2012). 

Polimer biodegradable adalah polimer yang terdegradasi di 

lingkungan oleh proses biotik dan abiotik. Pada akhirnya, film 

biodegradable dapat dihilangkan melalui asimilasi oleh organisme hidup 

untuk tidak meninggalkan residu, ketika dibuang ke lingkungan. Dan harus 

memiliki persyaratan dasar yaitu harus terdegradasi menjadi fragmen yang 

tidak beracun di lingkungan dan kemudian terdegradasi secara biologis 

(biodegradable) tanpa meninggalkan residu (Swift, 2001) dalam skripsi 

(Sihaloho, Eva B., 2011). Polimer biodegradable dapat dikelasifikasikan 

menjadi dua yaitu, agro-polymers dan biodegradable polyesters (Averous & 

Pollet, 2012). Agro-polymers berasal dari produksi pertanian seperti pati 

(starch), kitin/kitosan, dan protein. Sedangkan biodegradable polyesters 

berasal dari berbasis minyak bumi, seperti polyhydroxy-alkanoates, 

polylactac acid, dan polycaprolactone (PCL) dari keluarga poliester alifatik. 

Klasifikasi biodegradable polimer dapat dirinci pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Klasifikasi polimer biodegredable (Averous & Pollet, 2012) 

 

2.2. Edible Film 

Dalam beberapa tahun terakhir, bahan kemasan yang berasal dari 

polimer petrokimia atau yang lebih dikenal dengan plastik, merupakan 

bahan  kemasan yang paling banyak digunakan. Hal ini disebabkan karena 

berbagai keunggulan plastik, seperti fleksibel, mudah dibentuk, transparan, 

tidak mudah pecah dan harganya relatif murah. Namun ternyata, polimer 

plastik juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sifatnya yang tidak 

tahan panas, mudah rusak dan yang paling penting adalah dapat 

menyebabkan kontaminasi melalui transmisi monomenya ke bahan yang 
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dikemas. Kelemahan lain dari plastik adalah sifatnya yang tidak dapat 

dihancurkan oleh mikroorganisme (non-biodegradable), sehingga 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan sampah plastik setiap tahun 

semakin bertambah. Plastik bekas pakai tidak dapat dihancurkan dengan 

mudah. Sampah plastik membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun supaya 

hancur, akibatnya sampah plastik semakin banyak dan terjadi pencemaran 

lingkungan hidup.  

Seiring dengan kesadaran manusia akan masalah sampah plastik, 

maka dikembangkanlah jenis kemasan dari organik yang berasal dari bahan-

bahan terbarukan (renewable) dan ekonomis. Salah satu jenis kemasan yang 

bersifat ramah lingkungan adalah kemasan edible (edible packaging). 

Keuntungan dari edible packaging  adalah dapat melindungi produk pangan, 

penampakan asli produk dapat dipertahankan dan dapat langsung dimakan 

serta aman bagi lingkungan (Kinzel, 1992) dalam buku teknologi 

pengemasan (Julianti & Nurminah, 2007). 

Edible film packaging merupakan teknologi kemasan makanan 

berupa film tipis yang digunakan untuk coating makanan, untuk 

menghalangi transfer massa yang dapat menghilangkan kualitas makanan 

dan memperpanjang masa simpan (Balasubramaniam, Chinnan, Malikar,   

& Phillips, 1997, Lacroix & Tien, 2005). Pada dasarnya kemasan ini terbagi 

menjadi beberapa tipe bentuk dan aplikasi untuk makanan, yaitu edible 

coating dan  edible film.   
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Edible coating diaplikasikan  secara langsung ke produk makanan 

dengan penambahan lapisan tipis yang berbentuk larutan atau dengan 

senyawa yang sudah dicetak. Kemasan ini dapat difungsikan pada makanan 

dengan cara pengolesan dengan kuas, penyemprotan atau pencelupan. 

Karena kemasan makanan ini memiliki kontak langsung dengan produk 

makanan, maka seharusnya tidak memiliki efek yang berbahaya terhadap 

makanan  tersebut.  Edible coating banyak digunakan untuk pelapis produk 

daging beku, makanan semi basah  (intermediate moisture foods), produk 

konfeksionari, ayam  beku, produk hasil laut, sosis, buah-buahan dan obat-

obatan terutama untuk pelapis kapsul  (Krochta et al., 1994). 

Edible film adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk di atas komponen makanan yang berfungsi sebagai 

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

terlarut) dan sebagai carrier bahan makanan atau aditif untuk meningkatkan 

penanganan makanan.  Edible film harus mempunyai sifat-sifat yang sama 

dengan film kemasan seperti plastik,  yaitu harus memiliki sifat menahan air 

sehingga dapat mencegah kehilangan kelembaban produk, memiliki 

permeabilitas selektif terhadap gas tertentu, mengendalikan perpindahan 

padatan terlarut untuk mempertahankan warna, pigmen alami dan gizi, serta 

memiliki sifat aditif, seperti pengawet dan penambah aroma yang 

memperbaiki mutu bahan pangan. 

Penggunaan edible film untuk pengemasan produk-produk pangan 

seperti sosis, buah-buahan dan sayuran segar dapat memperlambat 
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penurunan mutu, karena edible film dapat berfungsi sebagai penahan difusi 

gas oksigen, karbondioksia dan uap air serta komponen flavor, sehingga 

mampu menciptakan kondisi atmosfir internal yang sesuai dengan 

kebutuhan produk yang dikemas. Keuntungan penggunaan edible film  

untuk pengemas makanan adalah untuk memperpanjang umur simpan 

produk seta tidak mencemari lingkungan karena edible film ini dapat 

dimakan bersama  produk yang dikemasnya (Julianti & Nurminah, 2007). 

Selain edible film istilah lain untuk kemasan yang berasal dari bahan 

hasil pertanian adalah biopolimer, yaitu polimer yang berasal dari pertanian 

yang digunkan sebagai bahan baku film kemasan tanpa dicampur dengan 

polimer sintetis (plastik). Bahan polimer diperoleh secara murni dari hasil 

pertanian dalam bentuk tepung, pati atau isolat. Komponen polimer hasil 

pertanian adalah polipeptida (protein), polisakarida (karbohidrat) dan lipida. 

Ketiganya mempunyai sifat temoplastik, sehingga mempunyai potensi untuk 

dibentuk atau dicetak sebagai film kemasan. Keunggulan polimer hasil 

pertanian adalah bahannya yang berasal dari sumber yang terbarukan  

(renewable) dan dapat dihancurkan  secara alami (biodegradable). 
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2.2.1. Bahan-bahan Pembuatan Edible Film 

Komponen penyusun edible film mempengaruhi secara 

langsung bentuk morfologi maupun karakteristik pengemasan yang 

dihasilkan. Komponen utama penyusun edible film dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu hidrokoloid, lipida, dan komposit. 

1. Hidrokoloid 

Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible 

film berupa protein atau polisakarida. Bahan dasar protein dapat 

berasal dari jagung, kedelai, wheat gluten, kasein, kolagen, 

gelatin, corn zein, protein susu dan protin ikan. Polisakarida 

yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah selulosa 

dan turunannya, pati dan turunannya, pektin, ekstrak ganggang 

laut (alginat, karagenan, agar),  gum (gum arab dan fum karaya), 

xanthan, kitosan dan lain-lain. Beberapa polimer polisakarida 

yang banyak diteliti akhir-akhir ini adalah pati gandum (wheat), 

jagung (corn starch), dan kentang. 

2. Lipid (Lemak) 

Lemak yang umum digunakan dalam pembuatan edible 

film adalah lilin alami (beeswax, carnauba wax, parrafin wax), 

asam lemak (asam oleat dan asam  laurat) serta emulsifier. 

3. Komposit 

Komposit adalah bahan yang didasarkan pada campuran 

hidrokoloid dan lipida. 
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Menurut Krochta et al. (1994), hidrokoloid digunakan 

sebagai edible film untuk produk pangan yang tidak sensitif terhadap 

uap air. Hidrokoloid dapat mencegah reaksi-reaski kerusakan pada 

produk pangan dengan jalan menghambat gas-gas reaktif terutama 

oksigen dan karbon dioksida. Bahan ini juga tahan terhadap lemak 

karena sifatnya yang  polar. Sebagian edible film yang berasal dari 

bahan hidrokoloid dapat dilarutkan, dengan demikian sangat baik 

diterapkan pada produk-produk yang memerlukan perebusan/ 

pengukusan sebelum digunakan. 

Edible film yang digunakan dari hidrokoloid mempunyai 

kelebihan diantaranya untuk melindungi produk terhadap oksigen, 

karbondioksida, dan lipida, serta meningkatkan kekuatan fisik. 

Keleman film dari karbohidrat adalah tingkat ketahanan terhadap uap 

air sangat rendah akibat sifat hidrofiliknya, sedangkan film dari 

protein sangat dipengaruhi oleh pH. Edible film dari lipid 

mempunyai kelebihan yaitu baik digunakan untuk melindungi 

penguapan air atau sebagai bahan pelapis untuk mengoles produk 

konfeksioneri, sedangkan kekuranganya yaitu kegunaan dalam 

bentuk murni sebagai film terbatas karena kekurangan integritas dan 

ketahanannya. Edible film dari komposit (gabungan hidrokoloid dan 

lipid) dapat meningkatkan kelebihan dari film hidrokoloid dan lipid 

serta mengurangi kelemahannya (Danhowe and Fennema, 1994).  
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2.2.2. Aplikasi Edible Film pada Bahan Pangan 

Penggunaan edible film sebenarnya sudah lama dilakukan, 

terutama pada sosis, yang pada zaman dahulu menggunakan usus 

hewan. Selain itu pelapisan buah-buahan dan sayuran dengan lilin 

juga sudah dilakukan sejak tahun 1800-an. Aplikasi dari edible film 

untuk kemasan bahan pangan saat ini sudah semakin meningkat, 

seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan 

hidup. Edible film dan bioderadable film banyak digunakan untuk 

pengemasan produk buah-buahan segar yaitu untuk mengendalikan 

laju respirasi. Produk-produk pangan lainnya juga sudah banyak 

menggunakan edible coating, seperti produk konfeksionari, daging 

dan ayam beku, sosis, produk hasil laut dan pangan semi basah. 

Dalam buku ajarannya, “Julianti & Nurminah, 2007” 

mengelompokkan aplikasi dari edible film atau edible coating 

menjadi atas : 

1. Kemasan Primer dari Produk Pangan 

Contoh dari penggunaan edible film sebagai kemasan 

primer adalah pada permen, sayur-sayuran dan buah-buahan 

segar, sosis, daging dan produk hasil laut. 
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2. Barrier 

Penggunaan edible film sebagai barrier dapat dilihat dari 

contoh-contoh berikut : 

- Gellan gum yang direaksikan dengan garam mono atau 

bivalen yang membentuk film, diperdagangkan dengan 

nama dagang Kelcoge, merupakan barrier yang baik untuk 

absorsi minyak pada bahan pangan yang digoreng, sehingga 

menghasilkan bahan dengan kandungan minyak yang 

rendah. Di Jepang bahan ini digunakan untuk menggoreng 

tempura. 

- Edible coating yang terbuat dari zein (protein jagung), 

dengan nama dagang Z’coat TM (Cozean) dari Zumbro 

inc., minyak sayuran, BHA, BHT dan etil alkohol, 

digunakan pada produk-produk konfeksionari seperti pada 

permen dan cokelat. 

- Fry shiled yang dipatenkan oleh Kerry Ingradientt, terdiri 

dari pektin, rempah-rempahan roti dan kalsium, digunakan 

untuk mengurangi lemak pada saat penggorengan, seperti 

pada penggorengan french fries. 

- Film zein yang dapat bersifat sebagai barrier untuk uap air 

dan gas pada kacang-kacangan atau buah-buahan. 

Diaplikasikan pada kismis untuk sereal sarapan siap santap 

(ready to eat-brakfash cereal). 
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3. Pengikat (Binding) 

Edible film juga dapat diaplikasikan pada snack atau 

crackers yang diberi bumbu, yaitu sebagai pengikat atau adhesif 

dari bumbu yang diberikan agar dapat lebih melekat pada 

produk. Pelapisan ini berguna untuk mengurangi lemak pada 

bahan yang digoreng dengan penambahan  bumbu-bumbu. 

4. Pelapis (Glaze) 

Edible film dapat bersifat sebagai pelapis untuk 

meningkatkan penampilan dari produk-produk roti, yaitu untuk 

menggantikan pelapisan dengan telur. Keuntungan dari 

pelapisan edible film, adalah dapat menghindari masuknya 

mikroba yang dapat terjadi jika dilapisi dengan telur. 

 

2.3. Pati 

Pati merupakan salah satu jenis polisakarida yang banyak terdapat 

pada tanaman, merupakan polimer dari satuan α-D-glukosa 

(anhidroglukosa) dengan rumus empiris (C6H10O5)n. Satuan dasar pati 

adalah anhidroglukosa, pengikatan satuan glukosa satu sama lain berakibat 

kehilangan satu molekul air yang semula terikat dalam bentuk gugus 

hidroksil. Pati disusun oleh dua satuan polimer utama, yaitu amilosa dan 

amilopektin. Molekul amilosa merupakan polimer dari unit-unit glukosa 

dengan bentuk ikatan α-1,4-glikosidik, berbentuk rantai lurus, tidak 

bercabang atau mempunyai struktur heliks yang terdiri dari 200-2000 satuan 
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anhidroglukosa sedangkan amilopektin merupakan polimer unit-unit 

glukosa dengan ikatan α-1,4-glikosidik pada rantai lurus dan ikatan α-1,6-

glikosidik pada percabangan, terdiri dari 10.000-100.000 satuan 

anhidroglukosa (Adebowale and Lewal, 2003) 

Gambar struktur α-D-glukosa dan struktur amilosa dan amilopektin 

dapat dilihat pada Gambar 2.2.  Menurut Mali et al. (2005), setiap jenis pati 

bebeda rasio kandungan amilosa dan amilopektinnya, tergantung pada 

sumber botani, bentuk dan ukuran granula pati, rasio amilosa dan 

amilopektin, kandungan-kandungan dari komponen non pati, struktur 

kristalin dan amorf. Kandungan amilosa dan amilopektin pada berbagai 

jenis pati dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
Gambar 2.2. Struktur molekul amilosa dan amilopektin 

 a) struktur molekul amilosa; 

 b) struktur molekul amilopektin Mali et al. (2005) 
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Pati dalam jaringan tanaman mempunyai bentuk granula (butiran) 

yang berbeda-beda. Seperti, jagung memiliki bentuk granula poligonal, 

granula kentang dan tapioka berbentuk oval, sedangkan granulan gandum 

memiliki bentuk melingkar. Bentuk butiran pati secara fisik berupa 

semikristalin yang terdiri dari unit kristalin dan unit amorf. Unit kristalin 

lebih tahan terhadap perlakuan asam kuat dan enzim. Bagian amorf dapat 

menyerap air dingin sampai 30% tanpa merusak struktur pati secara 

keseluruhan. Amilopektin dan amilosa mempunyai sifat fisik yang berbeda. 

Amilosa lebih mudah larut dalam air dibandingkan amilopektin (Koswara, 

2009). 

Meyer (1985) dalam (Krisna, 2011) mengemukakan bahwa molekul-

molekul pati membentuk suatu susunan agregat kristalin yang disebut 

granula dengan susunan sebagai berikut : a) susunan teratur amilosa dengan 

jari-jari, b) daerah amorf terdiri atas amilopektin dan c) daerah kristalin 

tersusun atas molekul-molekul amilosa. Bagian luar rantai yang lurus pada 

amilopektin juga dapat membentuk susunan kristalin (Gambar 2.3). 

 
Gambar 2.3. Susunan molekul pati (Mali et al, 2004) dalam (Krisna, 2011) 

a) Susunan amilosa 

b) Daerah amrof 

c) Daerah kristalin 
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Sifat pati tidak larut dalam air, namun jika suspensi pati dipanaskan 

akan terjadi gelatinisasi setelah mencapai suhu tertentu (suhu gelatinisasi). 

Hal ini disebabkan karena pemanasan menyebabkan energi kinetik molekul-

molekul air menjadi lebih kuat dari pada daya tarik menarik antara pati 

dalam granula, sehingga air dapat masuk kedalam pati tersebut dan pati 

akan membengkak/mengembung. Granula pati dapat terus mengembang dan 

pecah sehingga tidak dapat kembali ke posisi semula. Perubahan sifat inilah 

yang disebut gelatinisasi. Suhu pada saat butir pati pecah disebut suhu 

gelatinisasi (Whistler et al., 1984  dalam Krisna, 2011). 

Menurut Kearsley dan Sicard (1989) dan Zobel (1984) dalam Krisna, 

(2011), granula pati bersifat tidak larut dalam air dibawah suhu 50°C. Jika 

suspensi pati dipanaskan sampai suhu kritis, granula akan mengabsorbsi air 

dan menggelembung pada waktu tertentu. Suhu kritis tersebut disebut 

sebagai suhu pembentukan pasta atau suhu gelatinisasi. Amilosa tidak larut 

dalam air dingin tetapi larut jika dipanaskan. Jika suhu terus dinaikan akan 

tercapai viskositas puncak dan setelah didinginkan molekul-molekul 

amilosa cenderung begabung kembali yang disebut reglatinasi. Demikian 

juga dengan amilopektin dapat larut jika dipanaskan, tetapi kecenderungan 

terjadi reglatinasi sangat kecil. Suhu gelatinisasi tergantung pada 

konsentrasi suspensi pati. Makin tinggi konsentrasi pati, suhu gelatinisasi 

makin lambat tercapai. Suhu gelatinisasi tiap jenis pati berbeda-beda yaitu 

antara 52°C-80°C. 
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2.4. Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus) sebagai Bahan Dasar          

Edible Film 

2.4.1. Pati Biji Nangka 

Nangka (Artocarpus heterophyllus) merupakan salah satu 

buah tropis yang banyak tumbuh di Asia, terutama di Indonesia. 

Nangka merupakan tanaman buah yang pohon dan buahnya besar. 

Di Indonesia nangka memiliki beberapa nama daerah antara lain 

nangko/nangka (Jawa, Gorontalo), langge (Gorontalo), anane 

(Ambon), lumasa/malasa (Lampung), nanal atau krour (Irian Jaya), 

nangka (Sunda). Beberapa nama asing yaitu jacfruit, jack (Inggris), 

nangka (Malaysia), kapiak (Papua Nugini), liangka (Filipina), 

peignai (Myanmar), khnaor (Kamboja), mimiz, miiz hnang (Laos), 

khanun (Thailand), mit (Vietnam) (Prihatman,2000). 

Nangka adalah tanaman pohon yang banyak cabangnya. 

Daunnya kaku dan lonjong, permukaan atas daun lebih licin dan 

berwarna terang dari pada bagian bawah daun. Buahnya berukuran 

besar, bentuknya bulat lonjong, permukaannya kasar dan berduri. 

Ketinggian buah nangka kurang lebih mencapai 10-20 meter. 

Tanaman ini mulai berbuah setelah berumur tiga tahun. Panjang 

buah berkisar antara 30-90 cm dan berwarna kuning. Biji buah 

nangka berukuran kurang lebih 3,5 cm, berbentuk lonjong dan 

dilapisi kulit ari yang berwarna cokelat. Pohon dan buah 

nangkadapat dilihat pada Gambar 2.4.  
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Gambar 2.4. Biji nangka (Artocarpus heterophyllus) 

Spesies dan taksonomi tanaman nangka secara sepesifik :  

Nama umum Indonesia : Biji nangka 

Inggris : Jackfruit 

Klasifikasi : 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnolipophyta 

Kelas : Magnolipsida 

Ordo : Rosales 

Famili : Moracea 

Genus : Arthocarpus 

Spesies : Arthocarphus heterophilus 

Tanaman nangka dengan mudah dapat di jumpai di daerah 

yang beriklim tropis seperti Indonesia. Pohon nangka menghasilkan 

buah dengan rasa yang manis apabila sudah masak. Namun, didalam 

buah nangka terdapat biji nangka yang kurang dimanfaatkan oleh 

masyarakat sehingga biji nangka tersebut menjadi limbah padat. Dari 

Tabel 2.1. menunjukan bahwa kandungan karbohidrat biji nangka 
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70,26% dari 100 gr bagian yang dapat dimakan. Oleh karena itu, biji 

nangka dapat diolah menjadi pati sehingga lebih bermanfaat dengan 

nilai ekonomis yang tinggi (Airani, 2007).  

Tabel 2.1. Kandungan biji nangka per 100 gram dari bagian yang 

dapat dimakan 

Komposisi % 

Uap air 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Total zat mineral (g) 

Serat kasar (g) 

Nilai kalor (K.cal) 

Dihitung 

Dianalisis 

14,07 

9,03 

1,10 

70,26 

3,01 

2,55 

 

327 

376 

* Dinyatakan berdasarkan berat kering 

(Airani, 2007) 

Untuk mengetahui perbandingan kandungan karbohidrat biji 

nangka dengan gandum, beras giling, jagung segar, dan singkong 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Perbandingan kandungan nutrisi biji nangka per 100 gr 

Komposisi 
Biji 

nangka 
Gandum 

Beras 

giling 

Jagung 

segar 
Singkong 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Besi (mg) 

Fosfor (mg) 

Air (%) 

165,0 

4,2 

0,1 

36,7 

33,0 

1,0 

200,0 

56,7 

249,0 

7,9 

1,5 

49,7 

20,0 

6,3 

140,0 

40,0 

360,0 

6,8 

0,7 

78,9 

6,0 

0,8 

140,0 

13,0 

140,0 

4,7 

1,3 

33,1 

6,0 

0,7 

118,0 

60,0 

146,0 

1,2 

0,3 

34,7 

33,0 

0,7 

40,0 

62,5 

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Indonesia (2009) 

Pati dari biji nangka merupakan polisakarida yang tersusun 

dari amilosa (Tabel 2.3) dengan glukosa yang saling berikatan 

melalui ikatan 1-4-α-glukosida. Ikatan 1-4-α-glukosida tersebut 

dapat diputus secara kimia melalui proses hidrolisis dengan bantuan 

asam sebagai katalisator. Glukosa merupakan unit terkecil dalam 

rantai pati sehingga pati biji nangka dapat dihidrolisis membentuk 

glukosa. Reaksi hidrolisis akan lambat jika tidak dikenai perlakuan 

apapun. Reaksi hidrolisis tersebut dipengaruhi oleh adanya kadar 

suspensi pati, katalisator, dan temperatur. Asam merupakan 

katalisator yang sering digunakan karena reaksinya dapat berjalaan 

cepat. Kecepatan reaksi tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi 

asamnya (Fairus et al., 2010). 
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Tabel 2.3. Komposisi kimia tepung dan pati biji nangka 

Komposisi (%) 

Tepung Biji Nangka 
Pati Biji 

Nangka 
giling kering giling basah 

Kadar air 

Protein 

Lemak 

Kadar abu 

Amilosa 

pH 

8,57 

9,51 

1,94 

3,21 

39,23 

6,69 

6,34 

11,83 

2,19 

3,74 

36,67 

6,81 

9,94 

0,81 

0,90 

0,17 

52,53 

6,55 

Sumber: Mukprasirt dan Sajjaanantakul (2003) 

2.4.2. Potensi Biji Nangka di Indonesia 

Umumnya pemanfaatan buah nangka cenderung hanya pada 

daging buahnya saja, sedangkan bijinya kebanyakan hanya dibuang 

sebagai limbah. Di dalam satu buah nangka terkandung kurang lebih 

100 hingga 500 biji nangka atau sekitar 8-15% dari berat nangka itu 

sendiri (Mukprasirt dan Sajjaanantakul, 2003). Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistika Republik Indonesia, produksi buah nangka di 

Indonesia pada tahun 2012 mencapai 663.936 ton. Data ini dapat 

dilihat pada Tabel 2.4, 2.5, dan 2.6. Dengan kapasitas produksi 

tersebut, biji buah nangka yang dihasilkan banyak tidak 

dimanfaatkan dan hanya dibuang sebagai limbah. Biji nangka 

memiliki kandungan pati yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai alternatif penghasil pati (Mukprasirt dan Sajjaanantakul, 

2003). 

 
Pembuatan Biodegradable Film..., Betty Ika Hidayah,  Fakultas Teknik UMP, 2015 



24 

 

 

Tabel 2.4. Produksi tanaman buah di Indonesia tahun 2007-2009 

No. Komoditas 
Produksi (Ton) 

2007 2008 2009 

1.  Pisang 5.454.226 6.004.615 6.373.533 

2.  Mangga 2.818.619 2.105.085 2.243.440 

3.  Jeruk siam 2.551.635 2.391.011 2.025.840 

4.  Nenas 2.237.858 1.433.133 1.558.196 

5.  Rambutan 705.823 978.259 986.841 

6.  Salak 805.879 862.465 829.014 

7.  Durian 594.842 682.323 797.798 

8.  Pepaya 621.524 717.899 772.844 

9.  Nangka/Cempedak 601.929 675.455 653.444 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI 2012 
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Tabel 2.5. Perkembangan produksi tanaman buah-buahan menurut 

jenis tanaman (ton), 2009-2010 

Jenis Tanaman 

Kind of Plant 
2009 2010 

Perkembangan/ 

Growth 

2009-2010 

Absolut (%) 

Alpukat/ Avocado 257.642 224.278 -33.364 -12,95 

Belimbing/ Starfruit 72.443 69.089 -3.354 -4,63 

Duku, Langsat/ Duku 195.364 228.816 33.452 17,12 

Durian/ Durian 797.798 492.139 -305.659 -38,31 

Jambu Biji/ Guava 220.202 204.551 -15.651 -7,11 

Jambu Air/ Rose 

apple 

104.885 85.973 -18.912 -18,03 

Jeruk Siam, Keprok/ 

Tangerine 

2.025.840 1.937.773 -88.067 -4,35 

Jeruk Besar/ Pamelo 105.928 91.131 -14.797 -13,97 

Jeruk/ Orange 2.131.768 2.028.904 -102.864 -4,83 

Mangga/ Mango 2.243.440 1.287.287 -956.153 -42,62 

Manggis/ 

Mangosteen 

105.558 84.538 -21.020 -19,91 

Nangka, Cempedak/ 

Jackfruit 

653.444 578.327 -75.117 -11,50 

Sumber: Statistika Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 

Indonesia, BPS 2012 
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Tabel 2.6. Perkembangan produksi tanaman buah-buahan menurut 

jenis tanaman (ton), 2011-2012 

Jenis Tanaman 

Kind of Plant 
2011 2012 

Perkembangan/ 

Growth 

2011-2012 

Absolut  

Alpukat/ Avocado 275.953 294.200 18.247 6,61 

Belimbing/ Starfruit 80.853 91.794 10.941 13,53 

Duku, Langsat/ Duku 171.113 258.457 87.344 51,04 

Durian/ Durian 883.969 888.130 4.161 0,47 

Jambu Biji/ Guava 211.836 208.151 -3.685 -1,74 

Jambu Air/ Rose 

apple 

103.156 104.392 1.236 1,20 

Jeruk Siam, Keprok/ 

Tangerine 

1.721.880 1.498.396 -223.484 -12,98 

Jeruk Besar/ Pamelo 97.069 113.388 16.319 16,81 

Jeruk/ Orange 1.818.949 1.611.784 -207.165 -11,39 

Mangga/ Mango 2.131.139 2.376.339 245.200 11,51 

Manggis/ 

Mangosteen 

117.595 190.294 72.699 61,82 

Nangka, Cempedak/ 

Jackfruit 

654.808 663.936 9.128 1,39 

Sumber: Statistika Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 

Indonesia, BPS 2013 
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2.5. Gliserol sebagai Plasticizer  

2.5.1. Plasticizer 

Plasticizer dapat diartikan sebagai bahan nonvolatil penting, 

bertitik didih tinggi, bahan yang tidak bisa berdiri sendiri, yang jika 

ditambahkan ke bahan lain akan mengubah sifat fisik dan mekanik 

bahan. Apabila plasticizer ditambahkan akan memberikan sifat 

elastis dan bermanfaat dalam pembentukan edible film. Penambahan 

komponen ini diperlukan untuk mengatasi sifat rapuh film yang 

disebabkan oleh kekuatan intermolelular ekstensif. Senyawa seperti 

gliserol dan sorbitol dapat digunakan sebagai plasticizer (Wirawan, 

dkk, 2012). Polysol, seperti sorbitol dan gliserol efektif sebagai 

plasticizer karena kemampuannya untuk mengurangi ikatan hidrogen 

internal, selain itu juga dapat meningkatkan jarak intermolekuler. 

Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul 

rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah 

kekuatan dari polimer (Ward and Hadley, 1993), sekaligus 

meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer (Ferry, 1980 

dalam Julianti & Nurminah, 2007). 

Mekanisme proses plastisiasi polimer sebagai akibat 

penambahan plasticizer berdasarkan Sear and Darby, 1982  dalam Di 

Gioia and Guilbert, 1999) dalam (Julianti & Nurminah, 2007)  

melalui urutan sebagai berikut : 
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1. Pembasahan dan adsorpsi 

2. Pemecahan dan atau penetrasi pada permukaan 

3. Absorpsi, difusi 

4. Pemutusan pada bagian amorf 

5. Pemotongan struktur 

2.5.2. Pemlastis Gliserol 

Beberapa jenis plasticizer yang dapat digunakan dalam 

pembuatan edible film adalah gliserol, lilin lebah, polivinil alkohol 

dan sorbitol. Selain itu, plasticizer hidrofilik cocok untuk bahan-

bahan pembentuk film yang hidrofilik, seperti polisakarida dan 

meningkatkan sorpsi (pengikatan) molekul polar, seperti molekul air 

(Harsunu, 2008). 

Gliserol adalah senyawa alkohol polihidrat dengan tiga gugus 

hidroksil dalam suatu molekul (alkohol trivial). Rumus kimia 

gliserol yaitu C3H8O3, dengan nama kimia 1,2,3-propanoatriol. 

Gliserol memiliki  berat molekul 92,1 mol
-1

, fase cair dan berwarna 

bening, massa jenis 1,23 g/cm
3
, bersifat hidrofilik dan higroskopis. 

 Di samping itu, gliserol juga salah satu senyawa poliol yang 

banyak digunakan sebagai plasticizer merupun pemantap karena 

tanpa penggunaan glisero, edible film yang dihasilkan keras dan 

kaku. Gliserol mempunyai rasa manis, tidak berwarna, dan 

merupakan senyawa yang netral. Gliserol tidak larut dalam minyak 

tetapi larut sempurna dalam air dan alkohol. Berbentuk kental 
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dengan titik lebur 20ºC dan titik didih tinggi yaitu 290ºC. Gliserol 

dapat larut sempurna dalam air dan alkohol, tetapi tidak dalam 

minyak. Untuk memperoleh gliserol dapat langsung dari 

transformasi minyak nabati dan olahan industri oleokimia, atau dapat 

diperoleh juga dari hasil industri petrokimia. (Yusmarlela, 2009). 

Hasil penelitian Wirawan dkk (2012),  menyatakan bahwa 

semakin banyak plasticizer yang digunakan akan menurunkan nilai 

kuat tarik film tetapi menaikan nilai pesen elongasi of break dan 

permeabilitas film. Film dengan plasticizer sorbitol lebih rapuh 

namun memberikan nilai kuat tarik dan permeabilitas uap air yang 

tinggi dibanding film dengan plasticizer gliserol. Berdasarkan 

parameter sifat mekanik dan permeabilitas uap air, gliserol 

merupakan plisticizier yang lebih efisien dibanding sorbitol.  Pada 

penelitian ini digunakan gliserol karena kemampuannya untuk 

menguraikan ikatan hidrogen internal cukup baik dan juga 

meningkatkan jarak interamolekul. Struktur kimia gliserol dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Struktur kimia gliserol 
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2.6. Kitosan sebagai Bahan Aditif Hidrokoloid 

Seorang ilmuwan Prancis pada tahun 1811, yaitu Hendri Baraconnot 

berhasil mengisolasi kitin untuk pertama kali dari jamur, dan diberi nama 

fungine. Kemudian pada tahun 1823, Ordier menemukan senyawa yang 

sama dari kutikula serangga dan diberi nama khitin dari bahasa Yunani yang 

artinya sampul atau baju. Kitosan ditemukan oleh C.Rouget pada tahun 

1859, dengan melakukan modifikasi khitin, yang akhirnya oleh Hoppe-

Seiler (1894) dan diberi nama kitosan. Sejak saat itu penelitian kitin dan 

kitosan berkembang sampai pertengahan abad 1900-an (Harsunu, 2008).  

Kitosan merupakan polisakarida rantai lurus yang tersusun dari       

β-(1-4)-D-glukosamin dan N-asetil-D-glukosamin. Dari Gambar 2.6. dapat 

dilihat bahwa perbedaan kitosan dan kitin terletak pada  gugus amina (-NH2) 

dan gugus NHCOCH3 pada posisi C-2. Kitosan memiliki sifat alami, yaitu 

biodegradable, penyerapan dan kemampuan untuk membentuk film. 

 
Gambar 2.6. Struktur kimia kitin dan kitosan 

Untuk meningkatkan karakteristik fisik maupun fungsional dari film 

pati, perlu dilakukan penambahan biopolimer atau bahan lain, anatara lain 
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bahan yang bersifat hidrfobik dan atau memiliki sifat antimikroba. Salah 

satu biopolimer hidrofobik yang direkomendasikan untuk mempebaiki 

karakteristik film dari pati sekaligus mempunyai aktivitas antimikroba 

adalah kitosan (Chillo et al. 2008). 

Pengemas makanan dapat berupa edible film yang dapat  

memperpanjang masa simpan serta memperbaiki kualitas produk pangan. 

Penambahan bahan antimikroba ke dalam edibel film/coating akan 

meningkatkan masa simpan dan stabilitas bahan pangan karena, sifat 

penghalang dari lapisan film oleh komponen aktif antimikroba. Komposit 

pati dengan bahan yang bersifat hirofobik dengan penambahan kitosan 

sebagai antimikroba dan memiliki sifat hidrofobik akan memperbaiki 

karaktristik mekanik (Winarti, 2012). 

Kitosan merupakan senyawa polimer yang dihasilkan dari ekstraksi 

hewan bercangkang keras (krustasea). Kitosan telah banyak digunakan 

sebagai bahan pembuatan biodegradable film dan pengawet pangan yang 

tahan terhadap mikroba. Sifat antibakteri kitosan berasal dari struktur 

polimer yang mempunyai gugus amin bermuatan positif, sedangkan 

polisakarida lain umumnya bersifat netral atau bermuatan negatif (Angka 

dan Suhartono, 2000). Gugus amin kitosan dapat berinteraksi dengan 

muatan negatif suatu molekul seperti protein dari mikroba. Mekanisme 

kitosan dalam menghambat mikroba dapat dikelompokan menjadi tiga,  

yaitu 1. Interaksi dengan menghambat membran sel, 2. Inaktivasi enzim-

enzim, dan 3. Perusakan bahan-bahan genetik mikroba. Aktivasi 
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antimikroba kitosan bergantung pada derajat deasitilasi, berat molekul, pH 

media, suhu dan komponen lain (Vascinez et al. 2009 dalam Winarti, 2012). 

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Andhika Mayasari, (2013) melakukan penelitian dengan tujuan  

meningkatkan potensi limbah kulit singkong menjadi edible film sebagai 

pengganti bahan pengemas, yang diharapkan dapat memberikan fungsi 

proteksi yang baik selama proses penyimpanan. Edible film dari pati kulit 

singkong 4 g dengan penambahan kitosan 1 g meiliki sifat barrier uap air 

paling baik (5,9313g/m
2
/jam). Edible film yang memiliki nilai tensile strength 

tertinggi dari film pati kulit singkong diperoleh pada variasi pati kulit singkong 

2 g dengan kitosan 1 g (14,0456 MPa), sedangkan prosentase pemanjangan 

(%E) paling tinggi pada variasi pati kulit singkong 4 g dengan kitosan 1 g 

(47,6063%). Pada pengujian biodegradabilitas yang dilakukan selama               

3 minggu, diperoleh hasil pengamatan film tanpa kitosan pada minggu ke-3 

menunjukkan sisa-sisa film tersebut sudah bersih atau terdegradasi sempurna, 

sedangkan pada film dengan penambahan kitosan hasil yang diperoleh pada 

pengamatan minggu ke-3 telah terlihat perubahan fisik pada plastik, tetapi 

belum terdegradasi secara sempurna.  

Sari Katili, dkk. (2013) melakukan penelitian pengaruh konsentrasi 

plasticizer gliserol dan komposisi kitosan dalam zat pelarut terhadap sifat fisik 

edible film dari kitosan. Plasticizer dapat ditambahkan untuk mengurangi 

kerapuhan dan meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan film. Pada penelitian 

ini gliserol digunakan sebagai plasticizer. Hasil penelitian menunjukkan 

 
Pembuatan Biodegradable Film..., Betty Ika Hidayah,  Fakultas Teknik UMP, 2015 



33 

 

 

analisis ketebalan edible film, diperoleh bahwa peningkatan konsentrasi gliserol 

dan komposisi kitosan dapat meningkatkan ketebalan, persentase pemanjangan, 

dan laju transmisi uap air edible film kitosan, namun hal ini menurunkan nilai 

laju transmisi oksigen. Untuk uji kuat tarik, nilainya semakin menurun dengan 

meningkatnya konsentrasi gliserol, namun semangkin meningkat dengan 

peningkatan komposisi kitosan. 

Ajeng Dian Puspita, (2013) melakuka penelitian yang berjudul 

[pembuatan dan karakteristik struktur mikro dan sigat termal film plastik 

berbahan dasar pati biji nangka (Artocarpus heterophyllus)]. Salah satu biji-

bijian yang belum banyak termanfaatkan adalah biji nangka. Kandungan 

karbohidrat biji nangka adalah 70,26% dari 100 gram sehingga dapat 

dikembangkan menjadi plastik biodegradabel sebagai pengemas makanan. 

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh kadar gliserol yang optimal untuk 

membuat film plastik biodegradabel berdasarkan sifat fisis dan struktur 

mikronya, untuk memperoleh temperatur leleh dan titik dekomposisi 

sampel, dan untuk mengetahui waktu degradasi sampel. Proses 

pembuatannya meliputi pencampuran bahan, pemanasan pada suhu 80º-

85ºC, pencetakan, pengeringan pada suhu 45ºC selama 6 jam dan 

pendinginan pada suhu kamar ± 6 jam. Berdasarkan struktur mikro, kadar 

gliserol yang optimal digunakan dalam pembuatan sampel yaitu 0,4% dari 

volume total. Hasil TGA (Thermogravimetric Analyzer) menunjukkan 

sampel film plastik dengan kandungan gliserol 0,4% dari volume total 

memiliki titik leleh sebesar 104ºC dan titik dekomposisi pada suhu 525ºC. 

Waktu untuk sampel A dengan gliserol 0,2% dari volume total, terdegradasi 
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dalam tanah yaitu 6 hari setelah pemendaman. Sedangkan sampel B dengan 

gliserol 0,4% dari volume total dan C dengan gliserol 0,6% dari volume 

total terdegradasi 8 hari dan 10 hari setelah pemendaman. 
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