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ABSTRAK 

 

 

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI EDIBLE FILM DARI TAPIOKA 

TERMODIFIKASI DENGAN METODE PRESIPITASI 

 

 

 

Oleh  

 

 

Setiasih 

 

 

 

 

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi tapioka dengan metode presipitasi 

sebagai bahan baku edible film. Edible film dibuat dengan variasi plasticizer 

gliserol dan kitosan.  Analisa edible film variasi gliserol dan kitosan meliputi , uji 

mekanik dan kelarutan, analisa gugus, sudut kontak, uji laju transfer uap air 

(WVTR), dan uji kalorimetri dengan DSC. Hasil terbaik dari uji mekanik dan uji 

kelarutan yaitu pada NTGK 3%, dengan nilai kuat tarik dan presentase elongasi 

sebesar 4,93 (N/mm2) dan 31,69%. Pada hasil analisa DSC nilai Tg semakin 

menurun seiring meningkatnya konsentrasi gliserol yaitu pada sampel NTG 3% 

sebesar 65,65%. Hasil FTIR yang diperoleh sebagai dasar untuk menguatkan uji 

mekanik, uji kelarutan dan analisa DSC yaitu tidak terbentuk gugus baru karena 

proses pembuatan edible film terjadi secara fisika dengan ikatan hidrogen. Hasil 

uji nilai sudut kontak dan uji WVTR yang terbaik yaitu pada NTGK 3% sebesar 

0,03 g/sm-2  dan 69,56° karena kitosan membuat film menjadi rapat sehingga 

edible film lebih kedap air dan lebih bersifat hidrofobik.  

 

 

Kata Kunci : Tapioka, presipitasi, edible film, kitosan, gliserol, sudut kontak. 
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ABSTRACT 

 

 

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF EDIBLE FILM 

DERIVED FROM MODIFIED TAPIOCA USING PRECIPITATION 

METHOD 

 

 

 

By 

   

 

Setiasih 

 

 

 

 

In this research, modification of tapioca was carried out using the precipitation 

method than use as raw material for edible film. Edible film generated with 

variations of glycerol and chitosan as the plasticizers. Edible film analysis 

included, mechanical and solubility tes, fungsional group analysis, contact angle, 

transfer rate analysis of water vapor (WVTR), and calorimetry analysis using 

DSC. The best results from mechanical and solubility tests was NTGK 3%, with 

tensile strength and elongation at break percentage of 4.93 (N / mm2) and 31.69% 

respectively.. In the DSC analysis, the Tg value decreased with the increasing in 

glycerol concentration, in the sample of NTG 3% by 65.65%. The FTIR results 

showed that there was no formation of a new group because the process in 

creating edible film was physically due to the hydrogen bonds. The best contact 

angle and WVTR test results was at NTGK 3% of 0.03 g / sm-2 and 69.56° 

because chitosan made the film denser so the edible film was more watertight.  

 

 

Keywords: Tapioca, precipitation, edible film, chitosan, glycerol, contact angle. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Di Indonesia produksi makanan dengan berbagai jenis penyajiannya mulai 

berkembang pesat, sehingga produk pelapis makanan banyak dibutuhkan pada 

industri-industri makanan.  Pelapisan makanan bertujuan untuk menjaga keawetan 

dan konsistensi produk.  Produk pelapis makanan kebanyakan menggunakan 

bahan utama berupa polimer sintetik dimana terdapat kekurangan yaitu dapat 

menyebabkan kontaminasi melalui transmisi monomernya ke bahan yang dikemas 

serta sifatnya yang tidak dapat dihancurkan secara alami (non-biodegradable).  

Hal ini yang menyebabkan masalah lingkungan karena limbah penggunaan 

pelapis makanan yang terbuat dari bahan kimia sintetik berupa sampah plastik.  

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan menggunakan pelapis 

makanan yang terbuat dari bahan organik yang aman sehingga layak dikonsumsi 

dan dapat terdegradasi yaitu dengan edible film/coating. 

Edible film/coating merupakan pelapis produk yang dapat dimakan dan berfungsi 

untuk melindungi produk dari kerusakan mekanis dengan mengurangi transmisi 

uap air dan aroma dari bahan pangan yang dikemas (Prasetyaningrum dkk., 2010).  

Penelitian mengenai pelapisan produk  pangan dengan edible film/coating telah 
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banyak dilakukan dan terbukti dapat memperpanjang masa simpan dan 

memperbaiki kualitas produk (Winarti dkk., 2012).   

Salah satu bahan utama yang dapat digunakan dalam pembuatan edible film 

adalah kelompok hidrokoloid yaitu tapioka.  Tapioka termasuk kelompok 

hidrokoloid dimana terdapat homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik 

yang mengandung fraksi amilosa dan amilopektin sebagai pembentuk film yang 

baik.  Tapioka merupakan salah satu jenis polisakarida yang tersedia melimpah di 

alam, bersifat mudah terurai (biodegradable), mudah diperoleh, dan murah.  Sifat-

sifat tapioka juga sesuai untuk bahan edible coating/film karena dapat membentuk 

film yang cukup kuat.  Namun, edible film berbasis tapioka mempunyai 

kelemahan, yaitu resistensinya terhadap air yang rendah dan sifat penghalang 

terhadap uap air juga rendah karena tapioka bersifat hidrofilik yang dapat 

mempengaruhi stabilitas dan sifat mekanisnya (Garcia et al., 2011).  Rendahnya 

stabilitas film akan memperpendek daya simpan sehingga kurang optimal karena 

uap air dan mikroba yang masuk melalui film akan merusak bahan pangan.  Untuk 

mengatasi sifat hidrofilik edible film berbasis tapioka, beberapa penelitian 

melakukan modifikasi tapioka agar menjadi bersifat hidrofobik.  Penelitian Supeni 

dan Irawan (2012) menunjukkan edible film yang terbuat dari tapioka yang 

dimodifikasi dengan asam asetat agar dapat memperbaiki sifat edible film.  

Modifikasi tapioka terus dikembangkan dengan teknik modifikasi ukuran partikel 

tapioka agar dapat mengubah tapioka menjadi hidrofobik dan meningkatkan sifat 

fisik edible film.  
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Modifikasi ukuran partikel tapioka dapat dibuat dengan metode presipitasi, yaitu 

dilakukan dengan cara melarutkan zat dengan pelarutnya, lalu ditambahkan 

pelarut lain yang bukan pelarut (anti-solvent) sehingga larutan menjadi sangat 

jenuh dan terjadi nukleasi yang membentuk partikel yang lebih kecil.  Pada  

penelitian Kim et al (2009) modifikasi pati dibuat dengan cara mengendapkan 

larutan amilosa pati gelatinisasi tetes demi tetes dengan n-butanol. Suspensi 

disentrifugasi untuk menghilangkan air, hasil sentrifugasi dikeringkan pada 50°C 

untuk menghilangkan n-butanol.  Pada penelitian Kim et al (2009) menghasilkan 

rendemen yang sangat rendah yaitu 7% karena dilakukan fraksinasi amilosa dan 

amilopektin terlebih dahulu, sehingga modifikasi tapioka tidak efektif untuk 

pembuatan edible film.  Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak dilakukan 

fraksinasi antara amilosa dan amilopektin agar diperoleh hasil rendemen yang 

tinggi.  Namun demikian, gaya intermolekul antara amilosa dan amilopektin 

menyebabkan terbentuknya tekstur edible film yang mudah patah.  Untuk 

mengatasi hal ini, banyak penelitian yang melakukan penambahan plasticizer atau 

polimer lain agar meningkatkan fleksibilitas dan memperbaiki karakteristik film.  

Gliserol merupakan plasticizer yang dapat menurunkan gaya intermolekul antar 

partikel penyusun tapioka sehingga menghasilkan edible film yang elastis (Alvest 

et al., 2007).  Pencampuran kitosan pada edible film berbasis tapioka juga dapat 

meningkatkan karakteristiknya (Sorrentino et al., 2007).  

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan edible film berbasis 

modifikasi ukuran partikel tapioka dengan menggunakan plasticizer gliserol dan 

penambahan kitosan.  Pada tapioka yang telah disintesis akan dilakukan uji 

karakterisasi seperti kadar air dan kadar abu.  Selain itu akan diukur ukuran 
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partikelnya dengan particle size analyzers (PSA).  Akan dilakukan penambahan 

gliserol sebagai plasticizer pada pembuatan edible film dengan variasi 1,5%, 2%, 

dan 3% , serta penambahan kitosan pada kondisi optimum dari variasi 

penambahan gliserol pada edible film.  Edible film yang dihasilkan akan dilakukan 

pengukuran besar contact angle, presentase kelarutan dan karakterisasi pada 

edible film menggunakan spektroskopi seperti Spektrofotometer Fourier 

Transform Infrared (FTIR), Differential Scanning Calorimetry (DSC), kekuatan 

tariknya dengan Tansile Strength, dan Analisa laju uap air (Water Vapor 

Transmission Rate, WVTR). 

B. Tujuan 

 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan sintesis modifikasi ukuran partikel tapioka dengan metode 

presipitasi serta mengetahui pengaruh variasi waktu pengadukan dalam 

pembuatan tapioka termodifikasi. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan gliserol 1,5%, 2%, dan 3% pada edible 

film yang berbasis tapioka termodifikasi dengan melihat karakteristik dan 

presentase uji kelarutan.  

3. Mengetahui sifat karakterisasi pada kondisi optimum dengan penambahan  

gliserol dan kitosan dengan uji mekanik (Uji tarik dan perpanjangan putus) 

serta Spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR). 
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4.  Mengetahui nilai permeabilitas air pada edible film penambahan variasi 

gliserol dan kitosan dengan Analisa Water Vapor Transmission Rate 

(WVTR). 

5. Mengetahui perubahan suhu glass transition ( Tg ) pada edible film 

penambahan variasi gliserol dan kitosan dengan Difference Scanning 

Calorimetry (DSC). 

C.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pembuatan 

edible film yang ramah lingkungan dan mampu memberikan alternatif 

pemanfaatan bahan alam seperti tapioka.  Penelitian ini juga dapat mengurangi 

penggunaan bahan plastik pangan yang sifatnya non-biodegradable.  



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tapioka 

 

 

Sumber pati yang tersedia secara umum berasal dari kentang, beras, tapioka, 

jagung, dan gandum karena kandungan patinya yang tinggi secara alami.  Di 

Amerika Serikat, 95% pati terbuat dari jagung, sedangkan di Eropa sekitar 60% 

dari pati yang diproduksi terbuat dari jagung dan sekitar 20% masing-masing dari 

kentang dan gandum.  Di beberapa daerah lain, beras, sorgum, sagu, dan pati 

lainnya juga digunakan (FAO, 2015).  Secara umum, proses pembuatan pati 

terdiri dari ekstraksi pati mentah, pemisahan serat atau protein, penyempurnaan, 

dan pengeringan. Jenis modifikasi kimia juga dilakukan pada pati untuk 

mendapatkan sifat kimia dan fisika yang lebih baik melalui proses hidrolisis atau 

memodifikasi kinerjanya.  

Tabel 1. Kandungan Unsur Tapioka 

 

No. Kandungan Unsur Nilai 

1. Kalori 362,00 kal 

2. Protein 0,50 g 

3. Lemak 0,30 g 

4. Karbohidrat 86,90 g 

5. Air 12,00 g 
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Tapioka adalah salah satu contoh hasil ekstraksi pati yang banyak digunakan 

secara komersial di industri pangan dan non-pangan.  Pati merupakan cadangan 

karbohidrat yang banyak ditemukan di tanaman dan merupakan komponen 

karbohidrat terbesar kedua setalah selulosa.  Pati tersimpan di dalam organ 

tanaman dalam bentuk granula.  Karena sifat fungsionalnya, pati banyak 

digunakan sebagai komposisi dalam proses pengolahan pangan untuk memberikan 

karakteristik produk pangan yang diinginkan.  Pati juga dapat berperan sebagai 

pengental (thickening agent), penstabil (stabillizing agent), pembentuk gel 

(gelling agent), dan pembentuk film (film foaming).  Pati juga dapat menjadi 

bahan baku dalam proses produksi glukosa, sirup glukosa, atau maltodekstrin.  

Kandungan tapioka mencapai 90% dan tertinggi diantara sumber pati lainnya. Pati 

terdapat di granula, dimana granula pati berwarna putih, mengkilap, tidak berbau, 

dan tidak berasa.  

 

 

Gambar 1. Struktur pati berbagai skala. 
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Gambar 1 merupakan struktur pati dengan berbagai skala. Adapun bagian-

bagiannya adalah sebagai berikut : 

a. butiran pati dari jagung normal (30 µm),  

b. bentuk semi-cincin pertumbuhan kristal yang ukurannya sebesar 120-50             

nm,  

c.rincian yang diperbesar dari cincin pertumbuhan semi kristal, merupakan 

lamella amorf dan kristal dengan ukuran 9 nm, 

d. unit cincin pertumbuhan dengan ukuran 20-50 nm,  

e. bentuk  heliks ganda amilopektin membentuk lamella kristal bloklet,  

f. nanokristal yang merupakan representasi lain dari kristallamellae disebut SNC 

ketika dipisahkan oleh hidrolisis asam,  

g. struktur molekul amilopektin,  

h. struktur molekul amilosa (0,1–1 nm) (Sjoo and Nilsson, 2018).  

Butiran pati singkong kebanyakan berbentuk bulat dengan permukaan rata di satu 

sisi yang mengandung lubang kerucut, yang meluas ke luar. Bentuk butirannya 

bervariasi yaitu oval, terpotong, dan bulat seperti yang diamati oleh berbagai 

teknik mikroskopis (mikroskop elektron dan mikroskop cahaya). 

Struktur amilosa yang linier menyebabkannya lebih mudah berikatan dengan 

sesamanya melalui ikatan hidrogen dibandingkan dengan amilopektin. Oleh 

karena itu kekuatan gel atau pati lebih banyak ditentukan oleh kandungan 

amilosanya. Tapioka banyak dignakan sebagai bahan baku pada pembuatan 

kemasan foam dan film. Chillo et al (2008) melakukan penelitian pembuatan 

edible film yang berasal dari tapioka dan kitosan.  
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Tahapan tersebut yaitu pengejalan dan kelarutan granula yang disebabkan oleh 

pemecahan ikatan hidrogen asli dan pembentukan ikatan baru antara molekul 

bebasair dan kelompok hidroksil dariamilosa dan amilopektin.  Hal ini mungkin 

dipengaruhi oleh kandungan amilosa, keberadaan amilosa kompleks lipid, adanya 

gugus fosfat, struktur amilosa dan amilopektin, dan ukuran granula.  Butiran pati 

membesar beberapa kali dari ukuran awal dan daerah amorf terutama terhidrasi di 

sekitar dan di atas transisi kaca suhu, dengan transisi kaca-karet yang terkait. 

B. Presipitasi 

Metode presipitasi pembentukan kompleks dilakukan berdasarkan sifat amilosa 

yang hidrofobik seperti flavor, lipid, alkohol, dan komponen lainnya. Saat amilosa 

menkomodasi molekul yang hidrofobik tersebut akan terbentuk struktur heliks 

tunggal sisi kiri.  Kompleks yang terbentuk berdasarkan pola difraksi X-Ray 

tersebut dinamai V-amilosa (kristalin tipe V).  Kristal tersebut terbentuk sebagai 

hasil dari proses retrogradasi atau penyusunan kembali struktur pati yang telah 

mengalami gelatinasi. 

Aplikasi pati antara lain sebagai penguat atau pengisi polimer sintesis plastik, 

bahan tambahan pangan, komposit biodegradable, senyawa fitokimia, pembawa 

bahan aktif pangan dan pembawa atau cariier obat.  Pati modifikasi juga sagat 

potensial digunakan dalam industri kertas, sebagai surface sizing, coating atau 

perekat biodegradable.  

Amilosa lebih mudah membentuk kompleks dari pada amilopektin karena 

linearitas dan mobilitasnya.  Perkembangan sruktur dari kompleks menjadi kristal 

memungkinkan karena kedua pelarut terdifusi secara lambat.  Sistem kontrol 
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kecepatan membuat rantai amilosa membentuk kompleks V-amilosa yang 

mempunyai kristanilitas tinggi, bukan kristal tipe B atau agregat amorf yang 

sering dihasilkan dari kontak langsung pati dengan alkohol.  

Tujuan memodifikasi ukuran menjadi lebih kecil tersebut adalah untuk 

menggunakannya sebagai pengisi dalam matriks polimer untuk memperbaiki sifat 

mekaniknya.  Proses yang lebih efisien telah dicoba untuk menghasilkan ukuran 

partikel pati yang lebih kecil yaitu sebagai berikut: 

1. pengendapan pati amorf, 

2. menggabungkan formasi kompleks dan hidrolisis enzimatik menghasilkan 

nanokristal tipe-V, dan 

3.  fluidisasi mikro. 

Karena proses ini sangat berbeda, Partikel selanjutnya memiliki sifat yang 

berbeda yaitu kristalinitas dan bentuknya.  Ma et al (2008) memodifikasi ukuran 

partikel pati dengan mengendapkan larutan pati gelatinisasi tetes demi tetes dalam 

etanol.  Suspensi disentrifugasi dengan etanol untuk menghilangkan air dan 

mengendap bahan dikeringkan pada 50ºC untuk menghilangkan etanol.  Partikel 

pati yang dikumpulkan digunakan untuk menyiapkan bionanokomposit. 

Memodifikasi ukuran partikel pati dengan metode presipitasi atau pengendapan 

pembentukan kompleks dilakukan berdasarkan sifat amilosa yang bisa 

membentuk inkulasi kompleks dengan komponen hidrofobik seperti flavor, lipid, 

alkohol, dan komponen lainnya.  Saat amilosa mengakomodasi molekul yang 

hidrofobik tersebut akan terbentuk strktur heliks tunggal sisi kiri. Kompleks yang 

terbentuk berdasarkan pola difraksi X-ray tersebut dinamai V-amilosa (kristalin 



11 

 

tipe V). Kristal tersebut terbentuk sebagai hasil dari proses retrodegradasi atau 

penyusunan kembali struktur pati yang telah mengalami gelatinasi.  

Penelitian modidikasi ukuran partikel pati melalui pembentukan kompleks antara 

amilosa dan pelarut hidrofobik yaitu n-butanol dengan presipitasi telah dilakukan 

oleh kim et al (2009), dari pati jagung waxydan beras ketan.  Tetapi rendemen 

yang dihasilkan masih rendah yaitu sekitar 7%.  Kompleks yang terbentuk antara 

amilosa dengan butanol menghasilkan tipe kristal V6-II, dimana butanol terjerat 

tidak hanya dalam heliks.  Hasil penelitian kim et al. (2009) menunujukan 

komplek amilosa-butanol membentuk tipe V6-I. Kompleks amilosa-butanol hasil 

presipitasi membentuk platelet kotak dengan panjang sampai 1mm.  Kompleks 

pati mengandung platelet poligonal yang tersebar dalam matriks dengan ukuran 

kompleks sitrat <100 nm (Winarti et al., 2012). 

C. Edible Film/Coating 

Edible film merupakan suatu kemasan primer yang ramah lingkungan yang 

berfungsi untuk mengemas dan melindungi pangan, dan dapat menampakkan 

produk pangan karena bersifat transparan, serta dapat langsung dimakan bersama 

produk yang dikemas karena terbuat dari bahan pangan tertentu.  Selain itu, edible 

film juga dapat berfungsi sebagai bahan pembawa senyawa-senyawa seperti zat 

antibakteri, antioksidan, flavor maupun zat warna.  Penggunaan edible film 

sebagai bahan kemasan pangan yang aman dikonsumsi oleh manusia telah banyak 

diteliti oleh para ahli pangan khususnya bidang teknologi kemasan.  Fokus utama 

penelitian-penelitian bidang kemasan beberapa tahun terakhir ini adalah 

eksplorasi bahan biopolimer yang bersifat lokal dan bahan yang belum digunakan 
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serta pengembangan metode pembuatan edible film.  Struktur amilosa yang 

berbentuk linear menyebabkan edible film yang dhasilkan memiliki sifat mekanik 

yang baik.  Namun penggunaan bahan tunggal pada edible film seperti pati masih 

menyisakan beberapa kekurangan diantaranya adalah sifat rapuh dan kaku. Oleh 

karena itu perlu ditambahkan bahan tambahan yaitu plasticizer.  Plasticizer 

merupakan salah satu bahan tambahan dalam pembuatan edible film yang 

berfungsi untuk menambah sifat elastisitas.  Salah satu jenis plasticizer yang 

banyak digunakan selama ini adalah gliserol.  Gliserol cukup efektif digunakan 

untuk meningkatkan sifat plastis film karena memiliki berat molekul yang kecil 

(Murni dkk., 2013). 

Edible film/coating berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan mekanis 

dengan mengurangi transmisi uap air, aroma, dan lemak dari bahan pangan yang 

dikemas.  Komponen penyusun edible film/coating terdiri dari berbagai jenis 

bahan alami yang mudah didapat, yaitu hidrokoloid, lipid, dan komposit. Bahan-

bahan ini sangat baik digunakan sebagai penghambat perpindahan gas, 

meningkatkan kekuatan struktur, dan menghambat penyerapan zat- zat volatil 

sehingga efektif untuk mencegah oksidasi lemak pada produk pangan.  

Keuntungan penggunaan edible coating pada produk buah potong antara lain 

adalah dapat melindungi buah selama masa simpan, penampakan asli produk 

meningkat, dapat langsung dimakan, dan aman untuk dikonsumsi (Murni dkk., 

2013). 
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Adapun metode penggunaan edible film/coating pada produk, yaitu: 

a. Pencelupan (Dipping)  

Biasanya  teknik  ini  digunakan  pada  produk  yang  memiliki permukaan kurang  

rata.  Setelah pencelupan, kelebihan bahan  coating  dibiarkan terbuang. Produk 

kemudian dibiarkan dingin hingga edible coating menempel.  Teknik ini telah 

diaplikasikan pada daging, ikan, produk ternak, buah dan sayuran. 

b. Penyemprotan (Spraying)  

Teknik ini menghasilkan produk dengan lapisan yang lebih tipis atau seragam 

daripada teknik pencelupan.  Teknik ini digunakan untuk produk yang 

mempunyai dua sisi permukaan.    

c. Pembungkusan (Casting) 

Teknik ini digunakan untuk membuat film yang berdiri sendiri, terpisah dari 

produk. Teknik ini diadopsi dari teknik yang dikembangkan untuk non edible 

coating.  

d. Pengolesan (Brushing) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengoles edible coating pada produk.  

Pengolesan dilakukan dengan bantuan kuas. 

Edible film yang terbuat dari hidrokoloid menjadi barrier yang baik terhadap 

transfer oksigen, karbohidrat dan lipid.  Pada umumnya sifat dari 

hidrokoloidsangat baik sehingga potensial untuk dijadikan pengemas.  Sifat film 

hidrokoloidumumnya mudah larut dalam air sehingga menguntungkan dalam 

pemakaiannya.  Hidrokoloid yang dapat digunakan untuk membuat edible film 

adalah protein (gel, kasein, protein kedelai, protein jagung dan gluten gandum) 

dan karbohidrat (pati, alginat, pektin, gum arab, dan modifikasi karbohidrat 
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lainnya.  Kelebihan edible film yang dibuat dari hidrokoloid diantaranya memiliki 

kemampuan yang baik untuk melindungi produk terhadap oksigen (Miskiyah, 

2014). 

Edible coating atau film yang dibuat dari polisakarida (karbohidrat), protein, dan 

lipid memiliki banyak keunggulan seperti dapat dimakan, biodegradable, 

biocompatible, penampilan yang estetis, dan kemampuannya sebagai penghalang 

(barrier) terhadap oksigen dan tekanan fisik selama transportasi dan 

penyimpanan.  Edible coating atau film berbahan dasar polisakarida berperan 

sebagai membran permeabel yang selektif terhadap pertukaran gas O2 dan CO2 

sehingga dapat menurunkan tingkat respirasi pada buah dan sayuran (Miskiyah, 

2014).  Aplikasi coating polisakarida dapat mencegah dehidrasi, oksidasi lemak, 

dan pencoklatanpada permukaan serta mengurangi laju 

respirasidenganmengontrol komposisi gas CO2 dan O2 dalam atmosfer internal 

(Miskiyah, 2011). 

Golongan polisakarida yang banyak digunakan sebagai bahan pembuatan edible 

coating adalah pati dan turunannya, selulosa dan turunannya (metil selulosa, 

karboksil metil selulosa, hidroksi propil metil selulosa), pektin ekstrak ganggang 

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

kitosan.  Aplikasi polisakarida biasanya dikombinasikan dengan beberapa pangan 

fungsional seperti resin, surfaktan, minyak, lilin (waxes), dan plasticizier yang 

memiliki fungsi memberikan permukaan yang halus dan mencegah kehilangan 

uap air (Miskiyah, 2011). 
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Pati terdiri atas dua jenis polimer, yakni rantai lurus D-glukan amilosa dan rantai 

bercabang amilopektin.  Kedua Jenis polimer tersebut memiliki sifat yang berbeda 

dalam pembentukan gel dan kristal. Amilosa dan amilopektin secara fisik 

membentuk ikatan silang inter- dan intramolekul untuk membentuk jaringan 

makromolekul yang lebih besar pada pembuatan gel (Salim dan Rahmi, 2018). 

Ikatan-ikatan silang yang terdapat pada jaringan makromolekul pati terutama 

dibentuk dari domain mikrokristal amilosa, yang berkontribusi pada kekuatan dan 

daya peregangan yang tinggi pada film yang dihasilkan. 

Plasticizer merupakan bahan tambahan yang diberikan pada waktu proses agar 

plastik lebih halus dan luwes.  Fungsinya untuk memisahkan bagian-bagian dari 

rantai molekul yang panjang.  Plasticizer adalah bahan non volatile dengan titik 

didih tinggi yang apabila ditambahkan ke dalam bahan lain akan merubah sifat 

fisik dan atau sifat mekanik dari bahan tersebut (Miskiyah, 2014).  Plasticizer 

ditambahkan untuk mengurangi gaya intermolekul antar partikel penyusun pati 

yang menyebabkan terbentuknya tekstur edible film yang mudah patah (getas). 

Gliserol adalah senyawa golongan alkohol polihidrat dengan 3 buah gugus 

hidroksil dalam satu molekul (alkoholtrivalent).  Rumus kimia gliserol adalah 

C3H8O, dengan nama kimia 1,2,3 propanatriol.  Berat molekul gliserol adalah 92,1 

massa jenis 1,23 g/cm2 dan titik didihnya 209°C (Juliyarsi, 2011).  Gliserol 

memiliki sifat mudah larut dalam air, meningkatkan viskositas larutan, mengikat 

air, dan menambahkan gliserol merupakan plasticizer yang bersifat hidrofilik, 

sehingga cocok untuk bahan pembentuk film yang bersifat hidrofobik seperti pati. 

Plasticizer menurunkan gaya inter molekuler dan meningkatkan mobilitas ikatan 

polimer sehingga memperbaiki fleksibilitas dan extensibilitas film. Ketika gliserol 
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menyatu,matriks film menjadi lebih sedikit rapat dan di bawah tekanan, 

bergeraknya rantai polimer dimudahkan, meningkatkan fleksibilitas film (Alvest 

et al., 2007).  Interaksi-interaksi antara molekul-molekul amilosa dan amilopektin 

mendukung formasi film, menjadikan film pati jadi rapuh dan kaku. Keberadaan 

dari plasticizer di dalam film pati bisa menyela pembentukan double helices dari 

amilosa dengan cabang amilopektin, lalu mengurangi interaksi antara 

molekulmolekul amilosa dan amilopektin, sehingga meningkatkan fleksibilitas 

film pati (Zhang dan Han, 2006). 

Penambahan gliserol dalam pembuatan edible film akan meningkatkan 

fleksibilitas dan permeabilitas film terhadap gas, uap air, dan gas terlarut. 

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).  

Kitosan merupakan senyawa polimer yang dihasilkan dari ekstraksi hewan 

bercangkang keras (krustasea).  Pencampuran kitosan ke dalam komposit akan 

semakin meningkatkan karakteristiknya selain efisiensi biaya (Sorrentino et al., 

2007).  
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D. Karakterisasi 

  

 

 

D.1. Particle Size Analyzers (PSA) 

Particle Size Analyzersmerupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan 

analisis distribusi ukuran partikel yang digunakan secara luas sejak tahun 1967. 

Instrumen ini lebih objektif jika dibandingkan dengan teknik pengukuran partikel 

lainnya, dapat dipercaya dan penggunaannya dapat diulang-ulang. Particle Size 

Analyzers dideskripsikan sebagai teknik yang sempurna, dapat manganalisis 

dengan cepat, cocok untuk perindustrian, relatif tidak mahal,operator tidak harus 

terlatih, dan dapat menganalisis ukuran partikel yang mengalami sedikit 

perubahan.  Pada dasarnya Particle Size Analyzers digunakan untuk mengamati 

sifat fisik, fenomena gravitasi padatan, dan adasorpsi energi X-ray. 

PSA dapat menganalisis suatu sampel yang bertujuan menentukan ukuran partikel 

dan distribusinya.  Distribusi ukuran partikel dapat diketahui melalui gambar yang 

dihasilkan.  Ukuran tersebut dinyatakan dalam jari-jari untuk partikel yang 

berbentuk bola.  Penentuan ukuran dan distribusi partikel menggunakan PSA 

dapat dilakukan dengan :  

a. Difraksi sinarlaser untuk partikel dari ukuran submikron sampai dengan 

millimeter.  

b. Prinsip coulter principle untuk mengukur dan menghitung partikel yang 

berukuran mikron sampai dengan millimeter,  

c. Penghamburan sinar untuk mengukur partikel yang berukuran mikron sampai 

dengan nanometer (Astuti, 2016). 
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D.2. Uji Tarik (Tensile Test) 

Pengujian tarik adalah suatu pengukuran terhadap bahan untuk mengetahui  

keuletan dan ketangguhan suatu bahan terhadap tegangan tertentu serta 

pertambahan panjang yang dialami oleh bahan tersebut.  Beban yang diperlukan 

untuk menghasilkan regangan tersebut, ditentukan dari defleksi suatu balok atau 

proving ring, yang diukur dengan menggunakan metode hidrolik, optik atau  

elektro. 

Uji tarik atau tensile test dilakukan dengan pemberian gaya tarik secara terus 

menerus, sehingga bahan (perpanjangannya) terus meningkat dan teratur sampai 

putus, dengan tujuan menentukan nilai tarik.  Untuk mengetahui kekuatan tarik 

suatu bahan dalam pembebanan tarik, garis gaya harus berhimpit dengan garis 

sumbu bahan sehingga pembebanan terjadi beban tarik lurus.  Tetapi jika gaya 

tarik sudut terhimpit maka yang terjadi adalah gaya lentur.  Hasil uji tarik tersebut 

mencatat fenomena hubungan antara tegangan–regangan yang terjadi selama 

proses uji tarik dilakukan.  Mesin uji tarik terdiri dari beberapa bagian pendukung 

utama, diantaranya kerangka, mekanisme pencekam spesimen, sistem penarik dan 

mekanik, serta sistem pengukur.  

Pada uji tarik benda uji diberi beban gaya tarik sesumbu yang bertambah secara 

terus menerus, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan mengenai 

perpanjangan yang dialami benda uji.  Sifat–sifat mekanik material 

dikuantifikasikan salah satunya dengan kuat tarik dapat diperoleh dengan 

pengujian tarik.  Pada pengujian tarik uniaksial atau uji satu arah, benda uji diberi 

beban atau gaya tarik pada sutu arah dan gaya yang diberikan bertambah besar 
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secara kontinu.  Pada saat bersamaan benda uji akan bertambah panjang dengan 

bertambahnya gaya yang diberikan.  Umumnya kekuatan tarik polimer lebih 

rendah dari baja 70 kg f/mm2.  Hasil pengujian adalah grafik beban versus 

perpanjangan (elongasi) (Nasrullah, 2014).  Kekuatan tarik menunjukkan ukuran 

ketahanan sampel yaitu regangan maksimal yang dapat diterima sampel, 

sedangkan persen pemanjangan menunjukkan perubahan panjang maksimum 

yang dialami sampel pada saat uji kuat tarik yaitu pada saat sampel sobek 

(Apriyanto, 2007).    

Tegangan (σ ) =   
𝐹

𝐴
   

dengan :  

σ = Tegangan (MPa)  

F = Gaya yang diberikan (N)  

A = Luas penampang (m2)  

 

Tensile merupakan ketahanan material terhadap kuat tekan atau tegangan. Pada 

kebanyakan material, ketahanan awal dari tekanan, modulus, dan titik deformasi 

tetap yang berasal dari kurva tekanan (force) versus perpanjangan (elongation) 

merupakan hal yang penting untuk menentukan jumlah kekuatan yang dibutuhkan 

untuk memecah material dan memperkirakan jumlah kekuatan sebelum pecah. 

Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis kurva force elongation atau tekanan-

tegangan (stress-strain) dapat memberi informasi mengenai banyak hal terkait 

material yang diuji, dimana hal ini sangat membantu dalam memperkirakan sifat 

material tersebut. Hasil pengukuran ini berhubungan erat dengan jumlah 

plasticizer yang ditambahkan pada proses pembuatan plastik (Merliani, 2018). 
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`D.3.  Difference Scanning Calorimetry (DSC) 

DSC merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur 

perbedaan kalor yang masuk ke dalam sampel dan referensi sebagai 

pembandingnya. DSC dapat digunakan untuk mempelajari perubahan yang 

terjadi pada bahan pada saat dipanaskan.. DSC dapat menentukan kapasitas 

panas (heat capacity), suhu perubahan dari keadaan kaku ke keadaan elastic 

(glass transition), suhu pembentukan kristal (Tc), suhu perubahan dari padat 

menjadi cair (melting point, TM) dan derajat pengkristalan (crystalinility).  

Di dalam alat DSC terdapat dua heater, dimana di atasnya diletakkan wadah 

sampel yang diisi dengan sampel dan wadah kosong (reference). Wadah tersebut 

biasanya terbuat dari alumunium.  Komputer akan memerintahkan heater untuk 

menaikan suhu dengan kecepatan tertentu, biasanya 10°C per menit.  Komputer 

juga memastikan bahwa peningkatan suhu pada kedua heater berjalan bersamaan. 

Apabila suhu kedua wadah naik bersamaan, maka akan terdapat perbedaan heat 

(panas) pada keduanya, karena wadah pertama berisi sampel sedangkan yang lain 

kosong.  Aliran panas (heat flow) ditandai dengan satuan panas (q) yang diberikan 

per satuan waktu (t). Sedangkan kecepatan panas (heating rate) adalah kenaikan 

suhu (T) per satuan waktu (t) (Widiarto, 2005).  

D.4. Fourier Transform Infra Red (FTIR)  

Merupakan suatu metode spektroskopi yang digunakan untuk menganalisa gugus 

fungsi suatu senyawa kimia.  Spektroskopi IR dapat mengidentifikasi kandungan 

gugus kompleks dalam senyawa tetapi tidak dapat menentukan molekular unsur 

penyusunnya.  Pada spektroskopi IR, radiasi IR dilewatkan pada sampel, sebagian 
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dari radiasi IR diserap oleh sampel dan sebagian lainnya diteruskan.  Jika 

frekuensi dari suatu vibrasi spesifik sama dari frekuensi radiasi IR yang langsung 

menuju molekul, molekul akan menyerap radiasi tersebut.  Spektrum yang 

dihasilkan menggambarkan absorpsi dan transmisi molekular, membentuk sidik 

jari molekular suatu sampel.  Karena bersifat sidik jari, tidak ada dua struktur 

molekuler unik yang menghasilkan spektrum IR yang sama (Kencana, 2009). 

Sistem optik spektrofotometer FTIR dilengkapi dengan cermin yang bergerak 

tegak lurus dan cermin diam.  Dengan demikian radiasi IR akan menimbulkan 

perbedaan jarak yang ditempuh menuju cermin yang bergerak dan jarak cermin 

yang diam.  Perbedaan jarak tempuh radiasi tersebut selanjutnya disebut sebagai 

retardasi (δ). Hubungan antara intensitas radiasi IR yang diterima detektor 

terhadap retardasi disebut sebagai interferogram, sedangkan sistem optik dari 

Spektrofotometer IR yang didasarkan atas bekerjanya interferometer disebut 

sebagai sistem optik.  

D.5.  Analisa Sudut Kontak  

Pengukuran sudut kontak pada suatu bahan isolasi dilakukan untuk mengetahui 

sifat permukaan bahan, hidofobik atau hidrofilik.  Sifat hidrofobik merupakan 

suatu karakteristik bahan isolasi, dalam keadaan terpolusi, bahan masih mampu 

bersifat menolak air yang jatuh ke permukaannya. 

Sudut kontak merupakan sudut yang dibentuk antara permukaan bahan uji dengan 

air destilasi yang diteteskan ke permukaan bahan uji.  Pengukuran ini 

menggunakan tetesan air 50 µl yang diteteskan pada permukaan bahan.  Profil 

tetesan air itu diambil 2 menit setelah air diteteskan pada permukaan bahan.  
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Profil setetes air diproyeksikan pada layar dan sudut kontak (180 o - γ) dapat 

ditetapkan sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar. Para peneliti telah 

berhasil mengklasifikasikan sudut kontak dalam tiga kelompok yaitu untuk sudut 

lebih kecil dari 30°  maka bahan tersebut bersifat basah (hidrofilik), sudut kontak 

antara 30°  - 89° disebut basah sebagian (partially wetted), dan sudut kontak lebih 

dari 90° disebut hidrofobik atau bersifat menolak air.  Cairan yang digunakan 

untuk mengukur sudut kontak adalah air. 

Para peneliti telah berhasil mengklasifikasikan sudut kontak dalam tiga kelompok 

yaitu untuk sudut lebih kecil dari 30° maka bahan tersebut bersifat basah 

(hidrofilik), sudut kontak antara 30° - 89° disebut basah sebagian (partially 

wetted), dan sudut kontak lebih dari 90° disebut hidrofobik atau bersifat menolak 

air.  Cairan yang digunakan untuk mengukur sudut kontak adalah air (Syakur dkk. 

2011). 

D.6. Laju transmisi uap air (WVTR)  

Laju transmisi uap air atau water vapor transmission rate (WVTR) merupakan 

kecepatan perpindahan uap air per satuan luas sel permeasi. WVTR dapat dihitung 

dari slope grafik perubahan berat sel setiap satuan waktu dibagi dengan luas 

perpindahan massa.  Untuk mengurangi nilai WVTR pada edible film, dapat 

ditambahkan komponen yang bersifat hidrofobik seperti kitosan.  Penambahan 

komponen hidrofobik dapat mengurangi nilai laju transmisi uap air pada edible 

film.  Jika edible film menjadi tengik akan dapat mempengaruhi produk yang 

dikemasnya menjadi cepat rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi.  Oleh karena 

itu diperlukan pendugaan umur simpan untuk edible film, agar didapatkan edible 
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film dengan nilai WVTR yang rendah dan memiliki umur simpan yang lama 

(Wirawan dkk., 2017). 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April - Juli 2019 di Laboratorium 

Kimia Polimer Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) Serpong. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain : peralatan gelas kimia, 

oven ( Labtech Daihan LD0-030E), magnetic stirrer (Cimarec Thermo Fisher 

Scientific), neraca analitik (KERN ABS 220-4 Analytical Balance), alat 

sentrifugator (Low Speed Centrifuge LCX – 100), alat uji mekanik (UTM 

Shimadzu AG-IS 50Kn), Difference Scanning Calorimetry (DSC) 4000, water 

vapor transmission rate (WVTR), Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

(Shimadzu IR Prestige-21), contact angle (Phoenix 300) dan Particle Size 

Analyzer (PSA) (Partical Size Distribution Analyzer LA – 960).  Sedangkan bahan 

yang digunakan antara lain: tapioka, aquades, n-butanol, gliserol, dan kitosan. 
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C. Metode  

 

 

 

C.1. Pembuatan Tapioka Termodifikasi 

Tapioka (16 g) dilarutkan dalam 300 mL aquades kemudian dipanaskan pada suhu 

90°C selama 1 jam dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer. Kemudian 

suspensi didinginkan pada suhu kamar dan diteteskan 300 mL n-butanol sambil 

diaduk selama 2 jam pada suhu ruang dengan pengadukan konstan. Suspensi 

kemudian disentrifugasi pada 8000 rpm selama 20 menit dan endapan tapioka 

dicuci dengan n-butanol untuk menghilangkan air (Ma et al.,2008). Setelah 

tapioka bebas air, dikeringkan pada 50°C selama 24 jam untuk meghilangkan n-

butanol. Prosedur yang sama dilakukan pada variasi waktu pengadukan selama 

3,5 jam dan  5 jam. Pengujian presentase kadar air, kadar abu, serta ukuran 

partikelnya menggunakan Particle Siza Analyzer (PSA) untuk mendapatkan 

kondisi optimum. 

Tabel  2. Variasi Modifikasi Tapioka 

 

Kode Sampel Variasi Waktu Pengadukan (jam) 

NT1 2 

NT2 3,5 

NT3 5 
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C.2. Uji Kadar Abu 

Cawan porselen dimasukkan kedalam Furnace Wisetherm pada suhu 575°C 

selama 3 jam.Setelah suhu turun, cawan porselen dimasukkan ke desikator selama 

15 menit dan ditimbang sebagai berat cawan kosong. Tapioka termodifikasi 

ditimbang sebanyak 1 g dan diletakkan pada cawan porselen, lalu dimasukkan 

kedalam Furnace Wisetherm pada suhu 575°C selama 3 jam. Setelah suhu turun, 

sampel tapioka yang sudah menjadi abu dimasukkan ke desikator dan ditimbang 

beratnya sebagai berat abu. Selanjutnya kadar abu dihitung dengan rumus: 

 %kadar abu =
( 𝑏−𝑎)

𝑐
×  100% 

Keterangan : 

 

a = berat cawan kosong, 

b = berat cawan dan abu, dan 

c = berat sampel. 

 

C.3. Pembuatan Edible Film dari Modifikasi Tapioka dengan gliserol 

Dari kondisi optimasi nanopartikel tapioka, sebanyak 2 g tapioka termodifikasi 

dimasukkan kedalam gelas beaker yang telah diisi dengan 20 mL aquades.  

Tapioka diaduk hingga homogen menggunakan magnetic stirrer pada suhu 125°C 

sampai terjadi gelatinisasi.  Ditambahkan gliserol 1,5% (v/v), sambil diaduk 

hingga homogen. Campuran yang telah homogen dituang di cawan petri dan 

diratakan.  Pengeringan dilakukan di oven pada suhu 50°C selama 5 jam 

(Coniwati dkk,. 2014).  Prosedur yang sama dilakukan  untuk sampel gliserol 

dengan variasi 2% , dan 3%.  Kondisi optimum yang diperoleh pada variasi 

gliserol, dilakukan penambahan kitosan 1:1 pada edible film. 
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C.4.  Penambahan Kitosan pada Edible Film 

Dari kondisi optimasi pada edible film dengan penambahan gliserol, dilakukan 

penambahan kitosan dengan perbandingan antara gliserol dan kitosan yaitu 1:1. 

Sebanyak 2 g tapioka termodifikasi dimasukkan kedalam gelas beaker yang telah 

diisi dengan 20 mL aquades.  Tapioka diaduk hingga homogen menggunakan 

magnetic stirrer pada suhu 125°C sampai terjadi gelatinisasi.  Ditambahkan 

gliserol pada kondisi optimasi dan kitosan dengan perbandingan 1:1.  Dikeringkan 

di dalam oven pada suhu 50ºC selama 5 jam. 

Tabel 3. Variasi Penambahan Gliserol dan Kitosan 

 

No. Sampel Variasi   Kode Sampel 

    
1 Tapioka 1,5% Gliserol B 

2 Tapioka Termodifikasi 1,5% Gliserol NTG 1,5% 

3 Tapioka Termodifikasi 2% Gliserol NTG 2% 

4 Tapioka Termodifikasi 3% Gliserol NTG 3% 

5 Tapioka Termodifikasi 3% 
Gliserol+kitosan 

NTGK 3% 

 

C.5.  Uji Kelarutan Edible Film 

Edible film dimasukkan kedalam oven dengan suhu 100°C selama 30 menit.  

Edible film ditimbang sebagai berat awal (WO), lalu direndam selama 24 jam dalam 

50 mL aquades.  Setelah itu, edible film yang tidak larut dikeringkan di dalam oven 

dan disimpan di dalam desikator.  Kemudian ditimbang kembali sebagai berat 

akhir setelah perendaman (W1).  Persentase kelarutan edible film dalam air (S) 

dihitung dengan persamaan : 
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S = 
W0−W1 

W0
 

Keterengan: 

S   = Persentase kelarutan (%) 

W0 = Berat Awal (gram) 

W1 = Berat Akhir(gram) 

C.7.  Karakterisasi dengan DSC 

Karakterisasi DSC menggunakan alat DSC 4000 . Sampel ditimbang sekitar 5 – 

10 mg dan dimasukkan dalam crucible 40 µL.  Analisa dilakukan dengan program 

temperature dimulai dari 0°C/menit.  Sebagai purge gas digunakan gas nitrogen 

dengan kecepatan alir 20 mL/menit.  Analisis dilakukan di Pusat Penelitian 

Biomaterial LIPI, Cibinong. 

C.8.  Karakterisasi dengan FTIR 

Analisis karakterisasi menggunakan FTIR (Shimadzu IR Prestige-21) dilakukan 

dengan cara menimbang 0,2 mg sampel kemudian dicampurkan dengan 2 mg KBr 

dan dibentuk menjadi pellet. Pellet dari sampel ditempatkan ke dalam set holder 

kemudian dicari spektrum yang sesuai.  Hasilnya akan didapatkan difraktogram 

hubungan antara bilangan gelombang dengan intensitas.  Spektrum FTIR direkam 

menggunakan spektrofotometer pada suhu ruang.   

C.9. Karakterisasi dengan sudut kontak 

Pengukuran sudut kontak dilakukan dengan menggunakan Phoenix 300.  Edible 

film diposisikan sedemikian rupa sehingga pada layar kamera tidak terlihat 

permukaan bahan uji bagian belakang (bagian depan dan belakang dari 
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permukaan bahan uji berimpit). Setelah permukaan bahan uji tampak segaris, 

bahan uji ditetesi dengan air destilasi sebanyak 50 µl menggunakan assipette. 

Langkah selanjutnya memfoto bahan uji dengan kamera digital.  Hasil pengujian 

bisa langsung dimasukkan ke dalam komputer dan sudut kontak bisa segera 

dihitung. 

C.10. Uji Mekanik 

Uji mekanik dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik (tensile strength) dan 

perpanjangan putus edible film sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan 

untuk bahan pengemas makanan.  Sampel edible film dipotong menggunakan 

Elastocon AB EP-02, kemudian dilakukan penarikan sampel semaksimal 

mungkin hingga melewati batas elastis sampai akhirnya sampel putus dan 

dihitung perpanjangan edible film menggunakan alat UTM Shimadzu AG-IS 

50Kn . Analisis dilakukan di Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Cibinong. 

C.11. Laju transmisi uap air (WVTR) 

Teknik yang digunakan untuk mengukur laju transmisi uap air menggunakan 

metode wet cup yang telah dimodifikasi berdasarkan ASTM E 96 – 95. Aquades 

dimasukkan ke dalam cawan petri sebanyak 30 Ml, kemudian cawan ditutup 

menggunakan edible film yang direkatkan menggunakan lem epoxy.  Cawan 

dihitung beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam oven  pada suhu 30°C.  Cawan 

ditimbang setiap 1 jam selama 7 jam (Murdianto, 2005).  Laju transmisi uap air 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:  

WVTR = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑋 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛
 



 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Telah dilakukan modifikasi ukuran partikel tapioka menggunakan metode 

presipitasi dengan berbagai variasi waktu pengadukan n-butanol.  Variasi 

terbaik yaitu pada variasi waktu 5 jam berdasarkan analisa partikel dengan 

PSA, uji kadar air, dan uji kadar abu yang dilakukan. 

2. Pada variasi waktu yang terbaik dilakukan pembuatan edible film dengan 

beberapa variasi gliserol. Variasi penambahan gliserol terbaik yaitu pada 

gliserol 3% (NTG 3%) berdasarkan karakteristik dan uji kelarutan. 

3. Uji mekanik edible film terbaik yaitu pada NTGK 3%. Penambahan gliserol 

meningkatan nilai elongasi dan meningkatkan nilai kekuatan tarik karena 

menurunnya gaya intermolekul.  Hal ini dibuktikan pada hasil analisis FTIR 

memiliki karakteristik puncak serapan yang sama karena tidak terjadi ikatan 

secara kimia tetapi hanya ikatan secara fisika melalui ikatan hidrogen antar 

molekul. 
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4. Pada pengukuran sudut kontak dan nilai WVTR,  edible film dari campuran 

tapioka termodifikasi dengan penambahan gliserol dan kitosan 3%  memiliki 

nilai terbaik karena kitosan merupakan agen hidrofibilitas. 

5. Dari hasil analisis DSC penambahan gliserol dan kitosan menyebabkan edible 

film semakin elastis.  Pada variasi gliserol NTG 3% memiliki nilai Tg 

terendah yaitu 65,56°C dan pada variasi gliserol dan kitosan (NTGK 3%) 

mengalami peningkatan yaitu 77,10°C. 

 

B. Saran               

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu dilakukan metode 

lanjutan agar menghasilkan ukuran partikel tapioka yang semakin kecil dan perlu 

dilakukan penambahan plasticizer atau penambahan bahan lain untuk 

meningkatkan nilai Water Vapor Transmission Rate (WVTR).
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