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I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang dan Masalah

Plastik merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan

manusia sehari-hari. Sifatnya yang ringan, transparan, murah, mudah dibentuk,

dan dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan telah menjadikan plastik sebagai

bahan yang paling banyak digunakan oleh manusia (Rais, 2007). Namun, plastik

membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai sehingga menimbulkan

masalah yang serius  karena terjadi penumpukan limbah dengan skala besar.

Selain itu masalah yang dapat ditimbulkan dari plastik ini adalah apabila dibakar

akan menghasilkan asap beracun seperti dioksin yang dapat memicu kanker dan

gangguan saraf (Tanaga, 2010). Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengganti

plastik sintetik, yaitu plastik yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme untuk

menyelamatkan lingkungan dari bahaya plastik ini. Plastik yang dapat diuraikan

oleh mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan

adalah biodegradable film.

Menurut Griffin (1994), biodegradable film adalah suatu bahan dalam kondisi dan

waktu tertentu mengalami perubahan struktur kimia karena pengaruh

mikroorganisme (bakteri, jamur, algae), sehingga mempengaruhi sifat-sifat yang

dimiliki biodegradable film. Biodegradable film telah banyak dikembangkan,
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terutama di negara maju. Biodegradable film juga terbukti memiliki tingkat

kekuatan yang sebanding dengan plastik sintetik (Matthysse et al., 2008).

Biodegradable film dapat dibuat dari bahan alami, seperti selulosa.

Selulosa yang biasa digunakan dalam pembuatan biodegradable film adalah

selulosa tumbuhan, tetapi selain selulosa tumbuhan terdapat juga selulosa bakteri

yang memiliki sifat lebih baik dibandingkan selulosa tumbuhan. Menurut

Krystinowicz (2001), selulosa bakteri mempunyai keunggulan, diantaranya

kemurnian tinggi, derajat kristalinitas tinggi, mempunyai kerapatan antara 300-

900 kg/m3, kekuatan tarik lebih tinggi dibanding selulosa tumbuhan, elastis dan

mudah diuraikan. Selulosa bakteri dapat terbentuk dari proses pembuatan nata.

Nata merupakan senyawa selulosa yang dihasilkan dari fermentasi media yang

mengandung unsur karbon, nitrogen dan bersifat asam oleh Acetobacter xylinum.

Bahan baku media yang sering digunakan adalah air kelapa yang dikenal sebagai

nata de coco. Bahan lain yang berpotensi untuk menghasilkan nata adalah limbah

cair singkong.  Limbah cair singkong yang berlimpah dihasilkan dari industri

yang umumnya belum termanfaatkan. Oleh karena itu pembuatan biodegradable

film dari nata de cassava merupakan upaya pemanfaatan limbah dari industri

pengolahan singkong.

Biodegradable film yang dihasilkan dari nata de cassava masih cenderung kaku

sehingga dibutuhkan bahan tambahan seperti gliserol yang dapat membuat film

lebih plastis.  Menurut Gontard dan Guilbert (1992), gliserol merupakan

plasticizer yang berfungsi untuk meningkatkan plastisitas, mengurangi kerapuhan

film, meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air, dan zat terlarut.
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Penelitian biodegradable film dengan penambahan gliserol sebagai plasticizer

pada pembuatan biodegradable film dari ampas nanas menunjukkan bahwa

gliserol mampu merubah sifat biodegradable film menjadi lebih plastis (Satriyo,

2012). Penambahan gliserol juga terbukti berpengaruh terhadap material selulosa

dari nata de coco terhadap kuat tarik dan tekstur permukaan (Pardosi, 2008).

Namun belum tersedia informasi  tentang penambahan gliserol pada

biodegradable film yang dari nata de cassava. Berdasarkan hal tersebut, maka

perlu dilakukan penelitian pembuatan biodegradable film dari nata de cassava

dengan penambahan gliserol sebagai plasticizer.

B.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi gliserol yang tepat untuk

menghasilkan karakteristik terbaik biodegradable film dari nata de cassava.

C. Kerangka Pemikiran

Biodegradable film merupakan plastik yang mudah terurai, terbuat dari bahan

baku yang mengandung selulosa murni.  Salah satu bahan yang mengandung

selulosa murni adalah nata. Nata merupakan selulosa yang dihasilkan oleh

bakteri. Proses fermentasi nata menghasilkan polisakarida (selulosa) bakteri yang

tersusun oleh serat selulosa yang dihasilkan oleh strain Acetobacter xylinum

(Philips dan William, 2000).  Selulosa bakteri merupakan polimer alam yang

sifatnya seperti hidrogel yang diperoleh dari polimer sintetik.  Selulosa ini

potensial untuk dijadikan biodegradable film karena sifatnya yang elastis,
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memiliki kemurnian tinggi, derajat kristalinitas tinggi, mempunyai kerapatan

antara 300–900 kg/m3, kekuatan tarik tinggi, dan mudah terurai.

Pembuatan biodegradable film diperlukan bahan plasticizer untuk meningkatkan

plastisitas, mengurangi kerapuhan, dan ketahanan film terutama jika disimpan

pada suhu rendah (Anonim, 2007). Gliserol merupakan salah satu bahan

plasticizer yang umum digunakan. Pengujian sifat mekanik biodegradable film

dengan penambahan gliserol telah dilakukan oleh Satriyo (2012).  Penelitian

biodegradable film dari ampas nanas dengan penambahan konsentrasi gliserol ini

diperoleh hasil terbaik pada konsentrasi gliserol 0,5% (v/b), dengan kuat tarik

199,63 MPa dan persen perpanjangan 11,93%.

Indrarti (2007) menyatakan biodegradable film dari nata de coco dengan

konsentrasi gliserol 0,5% dengan bahan additif  CMC  menunjukkan kuat tarik

antara 34, 73–85,296 MPa dengan persen pemanjangan berkisar 13,531-15,632 %.

Pengujian mekanik pada bacterial cellulose dari nata de coco menunjukkan

penggunaan konsentrasi gliserol 1% memiliki nilai kuat tarik tertinggi yaitu

14,6691 MPa dengan nilai persen pemanjangan sebesar 25,5714%.  Penggunaan

konsentrasi gliserol 2% menunjukkan nilai persen pemanjangan tertinggi yaitu

36,4084% tetapi nilai kuat tarik terendah yaitu 12,4577 (Rohaeti dan Rahayu,

2012).  Namun untuk biodegradable film yang berbahan selulosa bakteri dari nata

de cassava belum didapatkan informasi. Oleh karena itu perlu dilakukan

penelitian untuk mendapatkan konsentrasi gliserol yang optimum pada pembutan

biodegradable film dari nata de cassava. Penelitian ini akan menggunakan

konsentrasi gliserol  0%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1%, dan 1,25%.
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D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat konsentrasi gliserol

yang tepat untuk menghasilkan karakteristik terbaik biodegradable film dari nata

de cassava.


