
I. PENDAHULUAN

Bab  ini  menguraikan  mengenai:  (1)  Latar  belakang,  (2)  Identifikasi

masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat penelitian, (5) Kerangka pemikiran,

(6) Hipotesis penelitian, dan (7) Tempat & Waktu.

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 (Hui, 2006). 

Salah satu bahan pengemas yang digunakan adalah plastik. Plastik sering

digunakan  sebagai  bahan  pengemas  karena  sifatnya  yang  fleksibel,  harganya

murah,  mudah  didapatkan,  ringan,  dan  kuat.  Tetapi  plastik  juga  mempunyai

kelemahan,  yaitu  tidak  tahan  panas,  mengandung  bahan  kimia  yang  cukup

berbahaya, sehingga dapat mengkontaminasi produk yang dikemas dan bersifat

toksik  bagi  manusia,  serta  dapat  menyebabkan penurunan kualitas  mutu untuk

bahan yang dikemas.

Jenis plastik yang kebanyakan diproduksi sekarang tidak dapat dijadikan

sebagai bahan yang ramah lingkungan, artinya plastik tersebut kebanyakan sukar

untuk  didegradasi  secara  biologis  oleh  mikroba  dan  jika  didaur  ulang  pun

biayanya sangat mahal, sehingga akhirnya akan menimbulkan pencemaran baik

udara maupun tanah.

Sejalan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  bahaya

dari bahan pengemas, maka penggunaan  edible film adalah sesuatu yang sangat

menjanjikan.  Keuntungan  dari  edible  film  adalah  dapat  melindungi  produk

pangan,  penampakan  asli  produk  dapat  dipertahankan  dan  dapat  langsung

dikonsumsi serta aman bagi lingkungan. 
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Edible film adalah suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat

dimakan,  dibentuk  melapisi  makanan  (coating) atau  diletakkan  di  antara

komponen  makanan  (film) yang  berfungsi  sebagai  penghalang  terhadap

perpindahan massa (kelembaban, oksigen, cahaya, lipid, zat terlarut) atau sebagai

pembawa  aditif  serta  untuk  meningkatkan  penanganan  suatu  produk  pangan.

Edible  film  dapat  bergabung  dengan  bahan  tambahan  makanan  untuk

mempertinggi kualitas warna, aroma, dan tekstur produk, serta untuk mengontrol

pertumbuhan mikroba (Krochta, 1992).

Bahan dasar untuk membuat edible film sudah termasuk ke dalam kriteria

GRAS (Generally Recognized as Safe) yang dikeluarkan oleh FDA maupun FAO

(Kroctha et al., 1994). Penggunaan edible film untuk pengemasan produk-produk

pangan  seperti  sosis,  buah-buahan  dan  sayuran  segar  dapat  memperlambat

penurunan mutu, karena  edible film dapat berfungsi sebagai penahan difusi gas

oksigen,  karbondioksida  dan  uap  air  serta  komponen  flavor,  sehingga  mampu

menciptakan kondisi atmosfir internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang

dikemas (Krochta dan Johnston 1997).

Nata  de  coco adalah  salah  satu  dari  beberapa  potensi  air  kelapa  yang

banyak dikembangkan di Indonesia.  Nata de coco merupakan bioselulosa yang

dihasilkan  dari  proses  fermentasi  air  kelapa  dalam  kondisi  aerob  dengan

menggunakan bakteri asam asetat yaitu  Acetobacter xylinum. Kandungan utama

nata de coco adalah selulosa (Bergenia, 1998).

Selain dikenal sebagai bahan makanan, nata de coco juga merupakan suatu

biopolymer  yang dapat  dimanfaatkan sebagai  material  yang ramah lingkungan
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karena sifatnya yang mudah dibiodegradasi. Untuk membuat material yang dapat

dikonsumsi dan aman serta ramah lingkungan, maka edible film dari nata de coco

merupakan  alternatif  sebagai  bahan  pengemas  dalam  industri  makanan.  Pada

penelitian  ini  dilakukan  modifikasi  bioselulosa  sebagai  edible  film dengan

mencampurkan  nata  de  coco dan  chitosan.  Keteraturan  struktur  yang  tinggi

bioselulosa  menyebabkan  bahan  ini  memiliki  temperatur  leleh  (melting  point)

yang tinggi dan tidak mudah dilarutkan dalam beberapa jenis pelarut (Dimaguila,

1997).

Selulosa bakterial mempunyai beberapa keunggulan antara lain kemurnian

tinggi, derajat kristalisasi tinggi, mempunyai kerapatan antara 300 dan 900 kg/m3,

kekuatan tarik tinggi, elastis dan terbiodegradasi (Krystinowicz, 2001).

Chitosan adalah suatu polisakarida yang diperoleh dari  hasil  deasetilasi

kitin,  yang  umumnya  berasal  dari  limbah  kulit  hewan  Crustacea.  chitosan

memiliki sifat relatif lebih reaktif dari kitin dan mudah diproduksi dalam bentuk

serbuk, pasta, film, serat (Agustin, 2009). 

Chitosan memiliki  sifat  antimikroba,  karena  dapat  menghambat  bakteri

patogen dan mikroorganisme pembusuk, termasuk jamur, bakteri gram-positif dan

bakteri gram negatif (Hafdani, 2011). Senyawa chitosan dapat membunuh bakteri

dengan jalan merusak membran sel  (Hui,  2004).  Aktivitas antibakteri  chitosan

dari ekstrak kulit udang dapat menghambat bakteri pembusuk pada makanan lokal

yang mengandung bakteri patogen (Morhsed, 2011)

 Chitosan digunakan sebagai pelapis  (film) pada berbagai bahan pangan,

tujuannya  adalah  menghalangi  oksigen  masuk  dengan  baik,  sehingga  dapat
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digunakan  sebagai  kemasan  berbagai  bahan  pangan  dan  juga  dapat  dimakan

langsung, karena chitosan tidak berbahaya terhadap kesehatan (Henriette, 2010).

1.2.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  masalah  yang  dapat

diidentifikasi yaitu:

1. Apakah  formula  bahan  edible yang  berbasis  nata  de  coco

berpengaruh terhadap karakteristik edible film ?

2. Apakah  konsentrasi  chitosan berpengaruh  terhadap  karakteristik

edible film?

3. Apakah interaksi antara formula bahan  edible yang berbasis  nata

de coco dan chitosan berpengaruh terhadap karakteristik edible film?

1.3.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik  edible

film berbasis  nata de coco dan  chitosan serta interaksi dari  keduanya terhadap

karakteristik edible film.

1.4.  Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan edible film berbasis

nata de coco  yang dimodifikasi dengan  chitosan yang merupakan aplikasi dari

bahan pengemas  produk pangan yang aman dikonsumsi,  tidak  berbahaya,  dan

harganya relatif murah.

1.5.  Kerangka Pemikiran

Menurut Krochta et all., (1994), edible film merupakan salah satu alternatif

untuk pengemasan yang bersifat  food grade. Bahan untuk edible film terdiri dari

campuran  beberapa  bahan  yaitu  sumber  karbohidrat  (pati,  pektin,  gum  arab,
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alginate),  sumber  protein  (gelatin,  kolagen,  kasein),  sumber  lipid  (lilin/wax,

Gliseril mono stearat), dan sumber lain sebagai bahan pembantu untuk pembuatan

edible  film yaitu  gliserol  sebagai  plasticizer,  CMC  (Carboxy  Metil  Cellulosa)

untuk memperbaiki penampakan.

Menurut  penelitian  Tutiek Rahayu dan Eli  Rohaeti  (2014),  menyatakan

bahwa metoda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh sifat mekanik selulosa

bakteri dari air kelapa dengan penambahan kitosan adalah dengan cara membuat

selulosa bakteri terlebih dahulu dari air kelapa dengan fermentasi selama 5 hari,

lalu dikeringkan.  Kemudian selulosa  bakteri  kering direndam di  dalam larutan

kitosan 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; dan 3,0% (m/v) selama 6 jam. Setelah itu selulosa

kitosan bakteri dikeringkan dalam suhu kamar.

Menurut Yuliana (2005), menyatakan bahwa bioselulosa  (nata de coco)

yang termodifikasi dengan agar-agar dan konyaku ternyata dapat dibuat menjadi

lembaran tipis  (edible  film).  Adapun kelarutan  air  dalam komposit  bioselulosa

berkisar antara 1,6% sampai 17,4%.

Menurut Cahyana et al., (2012), menyatakan bahwa pembuatan edible film

sering ditambahkan zat antimikroba, zat perasa, zat pewarna, serta  plasticizer di

larutan komponen utama.

Karakteristik fisik dan mekanik  edible film akan berubah seiring dengan

penambahan  bahan  antimikroba,  gliserol,  lemak  (lipida),  dan  bahan  tambahan

lainnya.  Komposit  pati  dengan bahan yang bersifat  hidrofobik seperti  chitosan

akan  mamperbaiki  karakteristik  mekanik  edible  film karena  sifat

hidrofobisitasnya, selain bersifat antimikroba (Winarti et al., 2012).
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Edible  film  yang  bersifat  antimikroba  berpotensi  dapat  mencegah

kontaminasi patogen pada berbagai bahan pangan yang memiliki jaringan (daging,

buah-buahan,  sayuran).  Kombinasi  antimikroba  dengan  pengemas  film untuk

mengendalikan pertumbuhan mikroba pada makanan dapat memperpanjang masa

simpan dan memperbaiki mutu pangan (Quintavalla dan Vicini 2002).

Chitosan telah banyak digunakan sebagai bahan pembuat  biodegradable

film dan pengawet pangan yang tahan terhadap mikroba. Sifat antibakteri chitosan

berasal  dari  struktur  polimer  yang  mempunyai  gugus  amin  bermuatan  positif,

sedangkan  polisakarida  lain  umumnya  bersifat  netral  atau  bermuatan  negatif

(Angka dan Suhartono 2000).

Penambahan  chitosan ke dalam komposit  edible  film  akan menurunkan

kelarutan  air  dalam  film  berbasis  pati karena  tingginya  hidrofobisitas  chitosan

(Vasconez et., al 2009).

Menurut Stanescu et  al.,  (2011), Untuk membuat  edible film kombinasi

pati-kitosan,  pati  didispersikan  kemudian  dipanaskan  sampai  tergelatinisasi

sempurna  lalu  didinginkan  sampai  suhu  kamar  dan  dicampurkan  pada  larutan

kitosan dengan pengadukan selama beberapa jam. Rasio antara pati dan kitosan

berkisar antara 1:1 dan 1:3.

Untuk  edible film  berbasis pati,  pengeringan dilakukan pada suhu 50°C

selama 24 jam, sedangkan untuk edible film berbasis kitosan dibiarkan pada suhu

kamar selama 72 jam (Stanescu et al. 2011).

Menurut Wahyu et al., (2013), menyatakan bahwa Semakin banyak kitosan

yang ditambahkan, maka daya larut dari  edible film  meningkat,  kuat tarik film
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menurun, dan permeabilitas uap air dari film meningkat. Semakin banyak volume

plasticizer  yang  digunakan,  maka  daya  larut  dari  edible  film  semakin  besar,

sedangkan tensile strength dari film menurun, dan permeabilitas uap air dari film

meningkat.

Penambahan  plasticizer  gliserol  berpengaruh  terhadap  kehalusan

permukaan film. Hal ini karena selain sebagai plasticizer, gliserol juga membantu

kelarutan pati sehingga terbentuk ikatan hidrogen antara gugus OH pati dan gugus

OH dari gliserol, yang meningkatkan sifat mekanik (Yusmarlela, 2009).

Berdasarkan  penelitian  Indriyati,  R.  Yudianti,  and  L.  Indrarti  (2012)

menyatakan  bahwa metode  Cast-drying adalah  teknik  yang  paling  baik  untuk

membuat lapisan tipis dengan tekstur permukaan rata dan menghasilkan ketebalan

yang homogen dibandingkan dengan metoda In-situ (Shaking Incubation).

Pembuatan  lapisan  tipis  komposit  bakterial  selulosa  dengan  metode

casting menghasilkan  lapisan  tipis  dengan  ketebalan  yang  cukup  homogen.

Penambahan  konsentrasi  CMC  dapat  menaikkan  kuat  tarik  dan  modulus

elastisitas, tetapi tidak begitu berpengaruh pada penambahan persentase regangan

putusnya  (elongation).  Penambahan  konsentrasi  gliserol  dapat  menaikkan

persentase regangan putus sampai lebih dari 20%, tetapi mengurangi nilai kuat

tarik dan modulus elastisitasnya (Indriyati et al., 2006).

1.6.  Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesisnya adalah

diduga:

1. Formula bahan edible yang berbasis nata de coco dapat berpengaruh terhadap

karakteristik edible film.
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2. Penambahan chitosan berpengaruh terhadap karakteristik edible film.

3. Terjadinya interaksi antara formula bahan  edible yang berbasis  nata de coco

dan chitosan terhadap karakteristik edible film.

1.7.  Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penelitian Jurusan Teknologi

Pangan,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Pasundan,  Bandung dan Pusat  Penelitian

Kimia,  Loka  Penelitian  Teknologi  Bersih  (LPTB) Lembaga  Ilmu  Pengetahuan

Indonesia  (LIPI)  Bandung.  Pelaksanaan  penelitian  ini  dimulai  dari  bulan  Juni

2016 sampai dengan selesai.


