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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Produksi plastik di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan 

konsumsi masyarakat, khususnya untuk plastik kemasan. Berdasarkan data 

INAPLAS (Indonesian Olefin Aromatic Plastic Industry Asociation) kebutuhan 

plastik masyarakat Indonesia pada tahun 2012 tercatat 2,9 juta ton sedangkan pada 

tahun 2013 diperkirakan akan meningkat menjadi 3,2 juta ton (Budi, 2013). 

Luasnya penggunaan bahan plastik sebagai bahan baku kemasan disebabkan oleh 

berbagai keunggulan antara lain ringan, kuat, mudah dibentuk, anti karat, tahan 

terhadap bahan kimia, mempunyai sifat isolasi listrik yang tinggi, serta dapat 

dibuat berwarna maupun transparan (Mujiarto, 2005).  Plastik merupakan salah 

satu bahan pengemas tidak tahan panas sehingga apabila bahan plastik dipanaskan 

maka terjadi kontaminasi produk melalui perpindahan monomernya.  Hal ini dapat 

menyebabkan penyakit bagi manusia jika dikonsumsi secara terus menerus.   

 

Plastik merupakan polimer sintetis dari minyak bumi atau petrokimia yang 

memiliki bobot molekul besar, jumlah cincin aromatik tinggi, dan ikatan-ikatan 

yang kompleks (Kim dan Rhee, 2003 dalam Syamsu et al., 2008) sehingga sulit 

terurai secara biologis oleh bakteri dan mikroba. Hal ini karena bakteri dan 

mikroba tidak memiliki enzim yang mampu mendegradasi polimer dari bahan 
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minyak bumi (Chandra dan Rustgi, 1998).  Plastik yang tidak terurai 

menyebabkan penumpukan limbah plastik dalam jumlah besar.  Penumpukan 

limbah plastik dalam skala besar dapat menimbulkan masalah pencemaran 

lingkungan yang serius (Syamsu et al., 2008) karena plastik membutuhkan waktu 

bertahun-tahun untuk dapat terurai.  Pada saat terurai partikel–partikel plastik 

akan mencemari tanah dan air tanah.  Apabila plastik dibakar akan menghasilkan 

asap beracun seperti dioksin yang dapat memicu kanker dan gangguan saraf 

(Tanaga, 2010). Berdasarkan hal tersebut, kemasan plastik tidak dapat 

dipertahankan penggunaannya secara luas sehingga dibutuhkan bahan baku 

kemasan plastik yang bersifat mudah terurai (organik), tersedia di alam dalam 

jumlah besar, dan murah tetapi mampu menghasilkan kemasan dengan kekuatan 

yang sama dari kemasan plastik yang ada saat ini (Darni et al., 2009).  

 

Kemasan plastik yang berbahan baku organik bersifat mudah terurai salah satunya 

adalah biodegradable film.  Penelitian mengenai biodegradable film telah lama 

dilakukan terutama oleh negara-negara maju seperti Jerman.  Biodegradable  film 

dapat memiliki tingkat kekuatan yang relatif sama dengan plastik sintetik 

(Vroman and Tighzert, 2009).  Selain itu, penggunaan biodegradable film pada 

bahan pengemas dapat memberikan perlindungan terhadap kualitas produk 

dengan baik dan memperpanjang masa simpan, serta juga dapat digunakan 

sebagai bahan pengemas yang ramah lingkungan (Mindarwati, 2006).  

Biodegradable film dapat terbuat dari polisakarida yang berasal dari tumbuhan 

seperti selulosa, pati dan agar-agar. 
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Ampas rumput laut dapat digunakan sebagai bahan baku biodegradable film.  

Pada industri rumput laut bagian yang digunakan hanya sekitar 30-35%, 

sedangkan 65-70% menjadi limbah yang belum banyak dimanfaatkan 

(Wekridhany et al., 2012).  Oleh karena itu, pemanfaatan ampas rumput laut perlu 

dilakukan.  Pemanfaatan ampas rumput laut jenis Eucheuma cottonii sebagai 

bahan baku dalam pembuatan kertas sudah pernah diteliti dan memiliki hasil yang 

baik (Sintaria, 2012).  Pada penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa ampas 

rumput laut memiliki kandungan komponen selulosa sebesar 17,47%; 

hemiselulosa 21,16% dan lignin 8,23%. Kandungan selulosa yang tinggi 

menjadikan ampas rumput laut Eucheuma cottonii memiliki potensi sebagai bahan 

baku untuk biodegradable film. 

 

Penelitian terdahulu, mengenai biodegradable film berbahan baku ampas nanas 

menunjukkan hasil film yang baik namun bersifat kaku (Zulferiyenni et al., 2004), 

kemudian dengan penambahan gliserol sebagai plasticizer pada biodegradable 

film berbahan baku ampas nanas menunjukkan bahwa gliserol mampu merubah 

sifat biodegradable film menjadi lebih plastis, namun memiliki permukaan film 

yang tidak homogen (Satriyo, 2012).  Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dilakukan penelitian pembuatan biodegradable film berbahan baku utama ampas 

rumput laut jenis Eucheuma cottonii dengan penambahan gliserol sebagai 

plasticizer dan tapioka sebagai bahan pengisi, namun belum tersedia informasi 

tentang formulasi bahan ampas rumput laut Eucheuma cottonii menggunakan 

gliserol sebagai plasticizer dan tepung tapioka sebagai bahan pengisi yang 

optimum untuk menghasilkan biodegradable film dengan karakteristik yang 

diinginkan.   
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1.2.  Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi gliserol dan tapioka yang 

tepat untuk menghasilkan karakteristik biodegradable film dari ampas rumput laut 

Eucheuma cottonii terbaik. 

 

 

1.3.  Kerangka Pemikiran 

 

 

Penelitian mengenai biodegradable  film sudah banyak dilakukan.  Salah satunya 

penelitian mengenai biodegradable  film dari ampas nanas, namun biodegradable 

film yang dihasilkan bersifat kaku (Zulferiyenni et al., 2004), sehingga perlu 

dilakukan penambahan gliserol sebagai bahan plasticizer.  Hal ini tidak berbeda 

dengan biodegradable film dari selulosa ampas rumput laut yang memerlukan 

penambahan gliserol sebagai zat pemlastis.  Selain itu, biodegradable film yang 

terbuat dari polisakarida tumbuhan jenis selulosa yang sukar larut pada bahan lain 

menyebabkan permukaan biodegradable film yang dihasilkan menjadi kurang rata 

sehingga perlu dilakukan penambahan tapioka sebagai bahan pengisi.  Akan tetapi 

belum tersedia informasi tentang formulasi bahan ampas rumput laut Eucheuma 

cottonii menggunakan gliserol sebagai plasticizer dan tepung tapioka sebagai 

bahan pengisi yang optimum untuk menghasilkan biodegradable film dengan 

karakteristik yang diinginkan.   

 

Ampas rumput laut jenis Eucheuma cottonii memiliki kandungan komponen 

selulosa sebesar 17,47%; hemiselulosa 21,16%, dan lignin 8,23% (Sintaria, 2012), 

sehingga ampas rumput laut jenis Eucheuma cottonii sangat potensial dijadikan 

biodegradable film. Penelitian biodegradable film dari ampas nanas dengan 
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penambahan gliserol menunjukkan bahwa hasil terbaik diperoleh pada konsentrasi 

gliserol 0,5% (v/b), dengan nilai  kelarutan 47,22%, kuat tarik 199,63 Mpa dan 

persen perpanjangan 11,93% (Satriyo, 2012).  Penambahan gliserol pada 

formulasi berfungsi sebagai plasticizer pada biodegradable film. Gliserol akan 

menghasilkan film yang lebih plastis karena adanya kuat tarik yang lebih tinggi.  

Kuat tarik yang tinggi pada biodegradable film mampu memberikan perlindungan 

produk dari gangguan mekanis. Selain itu, gliserol dapat meningkatkan 

permeabilitas film (Gontard and Guilbert, 1992).  

 

Penelitian mengenai pembuatan kertas dari ampas rumput laut Eucheuma cottonii 

dengan penambahan tapioka diperoleh hasil terbaik pada konsentrasi tapioka      

6% (b/v), dengan nilai derajat putih 52,40%, dan daya renggang 1,76 GPa 

(Sintaria, 2012).  Penambahan tapioka berfungsi sebagai bahan pengisi pada 

rongga-rongga biodegradable film, sehingga dapat memperkecil pori-pori dan 

menghomogenkan permukaan biodegradable  film (Chandra, 2011).  Hal tersebut 

dapat terjadi karena adanya proses gelatinisasi.  Gelatinisasi dapat terjadi dengan 

adanya penambahan air dengan suhu tinggi. Gelatinisasi mengakibatkan air 

terperangkap dalam granula-granula pati.  Air ini akan terlepas pada saat proses 

pengeringan dan terjadi penyusutan.  Penyusutan ini menghasilkan film yang 

stabil dan halus (Winarno, 1997).  Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan 

formulasi bahan komposit yang merujuk pada formulasi pembuatan 

biodegradable  film dari bahan selulosa dengan rentang persentase untuk gliserol 

0,25% (v/v); 0,5% (v/v) atau 0,75% (v/v), sedangkan untuk tepung tapioka        

5% (b/v); 6% (b/v) atau 7% (b/v). 
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1.4.  Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat konsentrasi gliserol yang tepat untuk menghasilkan karakteristik 

biodegradable film dari ampas rumput laut Eucheuma cottonii terbaik. 

2. Terdapat konsentrasi tapioka yang tepat untuk menghasilkan karakteristik 

biodegradable film dari ampas rumput laut Eucheuma cottonii terbaik. 

3. Terdapat interaksi antara gliserol dan tapioka yang tepat untuk 

menghasilkan karakteristik biodegradable film dari bahan ampas rumput 

laut Eucheuma cottonii terbaik. 


