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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.   Latar Belakang 

 

Penggunaan plastik sintetik sebagai bahan pengemas menghadapi berbagai 

persoalan lingkungan, yaitu tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat diuraikan 

secara alami oleh mikroba di dalam tanah, sehingga terjadi penumpukan sampah 

plastik yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan 

(Syamsir E, 2008). Pemakaian plastik sintetik tiap tahun selalu meningkat, hal ini 

dikarenakan plastik memiliki sifat unggul seperti ringan tetapi kuat, transparan, 

tahan air serta harganya relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan 

masyarakat (Mascial, 1989). 

 

Setiap tahun sekitar 100 juta ton plastik kemasan sintetik diproduksi dunia untuk 

digunakan diberbagai sektor industri dan kira-kira sebesar itulah sampah plastik 

yang dihasilkan setiap tahun. Sementara kebutuhan plastik dalam negeri mencapai 

2,3 juta ton (Musthofa, 2011). Namun yang menjadi permasalahan, sebagian besar 

plastik yang sekarang beredar di masyarakat termasuk bahan yang nondegradable 

(tidak bisa diurai) sehingga akan menjadi permasalah tersendiri bagi lingkungan. 

 

Kelemahan lain adalah bahan utama pembuat plastik sintetik yang berasal dari 

minyak bumi, yang keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui. 
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Seiring dengan persoalan ini, maka penelitian bahan kemasan diarahkan pada 

bahan-bahan organik, yang dapat dihancurkan secara alami dan mudah diperoleh 

(Pranamuda, 2009).  

 

Upaya untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya plastik sintetik, saat ini telah 

dikembangkan plastik biodegradable, artinya plastik ini dapat diuraikan kembali 

oleh mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan.  

 Plastik biodegradable adalah plastik yang dapat digunakan seperti layaknya 

plastik konvensional, namun akan hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme 

menjadi air dan karbondioksida setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. 

Karena sifatnya yang dapat kembali ke alam, maka dikategorikan sebagai plastik 

yang ramah lingkungan (Charles, 1999). 

 

Keberadaan industri tapioka di Indonesia baik dalam skala besar, kecil, ataupun 

menengah memberikan manfaat cukup besar yaitu memberikan peluang usaha dan 

dapat membuka lapangan pekerjaan. Namun seperti industri-industri lainya juga 

memberikan dampak negatif yaitu hasil buangan industri berupa limbah padat 

tapioka yang disebut onggok. 

 

Ketersediaan onggok yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya 

produksi tapioka hal ini diindikasikan dengan meluasnya areal penanaman dan 

produksi ubi kayu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi ubi kayu di 

Indonesia pada tahun 2012 sebesar 24 juta ton dengan luas areal panen sebesar 1,1 

juta hektar, mengalami peningkatan sebesar 133 ribu ton dibandingkan dengan 

produksi tahun 2011. Peningkatan produksi tahun 2012 terjadi karena adanya 
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kenaikan luas panen sebesar 300 ribu hektar. Setiap ton ubi kayu dapat dihasilkan 

250 kg tepung tapioka dan 114 kg onggok (Anonim, 2012). 

 

Pemanfaatan onggok sebagai bahan baku bioplastik diharapakan dapat 

mengurangi pemakaian plastik sintetik. Hal ini dikarenakan onggok memiliki 

kandungan pati yang tersisa dan serat berupa selulosa yang diharapkan dapat 

menjadi media pencampuran resin Polietilen (PE) yang baik. Selulosa merupakan 

polimer alam dengan rumus molekul (C6H10O5)n dimana” n” adalah unit ulang 

dari senyawa tersebut. Polisakarida ini merupakan salah satu polimer alam yang 

paling banyak digunakan.  

 

Kandungan sisa pati dan selulosa yang terdapat pada limbah padat tapioka masih 

potensial untuk dimanfaatkan secara optimal. Sementara plastik biodegradable 

sendiri dapat dibuat dari material yang dapat diperbaharui, yaitu dari senyawa-

senyawa yang terdapat dalam tanaman misalnya selulosa yang terdapat pada 

tumbuhan. 

 

Menurut Latief (2001), prospek pengembangan biopolimer untuk bahan kemasan 

plastik di Indonesia sangat potensial. Hal ini didukung oleh adanya sumber daya 

alam, khususnya hasil pertanian yang melimpah dan dapat diperoleh sepanjang 

tahun. Pemanfaatan limbah padat tapioka menjadi plastik yang mudah terurai 

merupakan suatu cara alternatif penanganan limbah secara efektif karena dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan. 

 

Berdasarkan alasan tersebut maka pada penelitian ini dilakukan untuk pembuatan 

plastik campuran Low Density Polyetilen (LDPE) dengan selulosa dari onggok 
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singkong (ubi kayu) sebagai polimer alam. Produk plastik yang dihasilakan 

diharapkan dapat bersifat biodegradable. Untuk mengetahui sifat termal dari 

plastik yang dihasilkan digunakan DSC (Difference Scanning Colorimetri) dan 

TG/DTA (Thermogravimetric/Differential Thermal Analysis). Untuk karakterisasi 

produk yang dihasilkan digunakan beberapa peralatan seperti Spektrofotometri 

FT-IR (Fourier Transform Infrared). 

 

B.   Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengekstraksi selulosa dari limbah padat tapioka yang disebut onggok 

sebagai bahan campuran pembuatan plastik. 

2. Membuat plastik campuran selulosa dan LDPE yang ramah lingkungan. 

3. Mengetahui karakteristik plastik campuran selulosa dan LDPE dengan 

menggunakan Single Screw Extruder pada variabel komposisi 

menggunakan FT-IR. 

4. Mengetahui sifat termal dari plastik campuran selulosa dan LDPE 

menggunakan DSC dan TG/DTA. 

 

C.   Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

pembuatan dan karakteristik plastik campuran selulosa dan LDPE. Sehingga dapat 

mengurangi penggunaan plastik konvensional (sintetik) dengan plastik yang 

ramah lingkungan dan mudah terurai dengan memanfaatkan Onggok. 


