
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai September 2014 di

Laboratorium Biopolimer,Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat gelas, spatula,

neraca digital (Wiggen Hauser), satu set alat Extruder HAAKE Rheomex OS, DSC

(Differential Scanning Calorimetry) SII DSC-X 7000, DTA/TGA ( Differential

Thermal Analysis / Thermogravimetric Analisys) SII TG/DTA 7000 with

Autosampler, serta FTIR (Fourier Transform Infrared) Varian 2000 Scimitar

series.

Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu tepung tapioka produksi tugu tani,

LDPE, gliserol, dan aquades.
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C. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Sampel

a. Pembuatan pati termoplastik (PTP)

Dalam pembuatan pati termoplastik dilakukan pencampuran tepung tapioka (pati)

dan beberapa bahan yaitu gliserol dan aquades dengan menggunakan

perbandingan persen berat. Komposisi campuran dibuat dengan dua variasi,

variasi pertama yaitu aquades sebagai variabel tetap dan variasi kedua yaitu

gliserol sebagai variasi tetap. Komposisi campuran variasi pertama dapat dilihat

pada tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Campuran Variasi Pertama

Sampel Komposisi (Gram)

% Pati 75 70 65

% Gliserol 5 10 15

% Aquades (hingga kadar air mencapai %
dari bobot pati kering

20 20 20

Total Berat (Gram) 250 250 250

Komposisi campuran dengan gliserol sebagai variabel tetap dan aquades sebagai

variabel bebas. Komposisi campuran variasi kedua dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Komposisi Campuran Variasi Kedua

Sampel Komposisi

% Pati 65 60 55

% Gliserol 20 20 20

% Aquades (hingga kadar air mencapai %
dari bobot pati kering)

15 20 25

Total Berat (Gram) 30 30 30

Proses pembuatan pati termoplastik terlebih dahulu dilakukan dengan

pencampuran antara aquades dengan gliserol hingga merata, kemudian dilakukan

pencampuran antara campuran aquades dan gliserol dengan pati dan dilakukan

pengadukan selama 15 menit hingga homogen menggunakan mixer. Setelah

merata campuran pati tersebut diperam (aging) selama 4 hari. Lalu, diproses di

dalam rheomix selama 8 menit dengan suhu 90oC dan dengan kecepatan rotor 100

rpm, sehingga terbentuk bongkahan pati termoplastik.

2. Pembuatan Plastik

Pembuatan plastik komposit dilakukan melalui pencampuran antara pati

termoplastik dengan polietilen. Pencampuran dilakukan didalam alat ekstruder

HAAKE Rheomex OS dengan kondisi pada TS1 130 oC, TS2 140 oC, TS3 150 oC dan

Tdies 150 oC. Kecepatan rotor diatur pada 20 rpm. Plastik yang keluar pada die

akan berubah menjadi bentuk film. Komposisi masing-masing LDPE dan pati

termoplastik dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4. Komposisi Campuran LDPE-PTP

Sampel Komposisi

% Pati Termoplastik 0 1 5 10

% LDPE 100 99 95 90

Total Berat (Gram) 50 50 50 50

3. Karakterisasi

Karakterisasi dilakukan dengan menggunakan hasil terbaik dari pencampuran Pati

Termoplastik-LDPE. Hasil terbaik dapat dilihat secara fisik yaitu film yang bagus

dan secara kimia terlihat dari campuran yang homogen. Karakterisasi yang

dilakukan pada penelitian ini antara lain

a. Karakterisasi Film Plastik menggunakan DSC

Karakterisasi dengan DSC dalam penelitian ini adalah untuk melihat titik

leleh (Tm) dari film plastik. Sampel film plastik dikarakterisasi menggunakan

DSC tipe X-DSC-7000. Sampel ditimbang sekitar 2-5 mg dan dimasukan

kedalam alumunium pan. Sampel kemudian dicrimp menggunakan crimper.

Tipe pan yang sama dengan sampel disiapkan dan digunakan sebagai

reference pan dalam pengukuran. Analisis dilakukan pada temperatur 20

sampai 500 oC dengan pengaturan kenaikan suhu sebesar 10 oC/menit. Hasil

yang diperoleh dibandingkan dengan polietilen murni.
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b. Karakterisasi Film Plastik menggunakan TG/DTA

Polimer yang dihasilkan kemudian diuji dekomposisi material polimer

meggunakan alat TG/DTA. Sampel ditimbang sekitar 2-5 mg dan dimasukan

dalam thermocouple yang terbuat dari platina. Thermocouple yang berisi

sampel dan material referensi kemudian ditempatkan dalam furnace. Analisis

dilakukan pada suhu 20-500 oC dengan pengaturan kenaikan suhu sebesar

10ºC/menit. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan polietilen murni.

c. Karakterisasi FTIR

Film plastik yang terbaik diperoleh kemudian dikarakterisasi dengan

Spektrofotometer IR. film plastik dibuat dalam bentuk pellet dengan KBr,

kemudian dilakukan scanning pada daerah frekuensi antara 4000 cm-1 sampai

dengan 400 cm-1. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil pembacaan

pati standar.


