
5 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Polimer 

 

 

Polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poly dan mer. Poly berarti banyak dan 

mer berarti satuan atau bagian. Polimer juga dapat diartikan sebagai gabungan 

dari monomer-monomer baik sejenis maupun monomer yang berbeda. Ciri utama 

polimer adalah mempunyai rantai yang panjang dan berat molekul yang besar. 

 

Polimer adalah molekul yang mempunyai masa molekul besar. Polimer dapat 

diperoleh dari alam dan juga disintesis di laboratorium. Saat ini bahan polimer 

sudah banyak digunakan sebagai bahan substitusi untuk logam terutama karena 

sifat-sifatnya yang ringan, tahan korosi terhadap bahan kimia, dan murah, 

khususnya untuk aplikasi-aplikasi pada temperatur rendah (Rahmat, 2008). 

 

Polimer merupakan makromolekul yaitu molekul besar yang dibangun oleh 

pengulangan kesatuan kimia yang kecil dan sederhana. Kesatuan-kesatuan 

berulang tersebut setara atau hampir sama dengan monomer, yaitu bahan dasar 

pembuatan polimer yang diperlihatkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Beberapa monomer pembentuk polimer 

Polimer    Monomer   Unit Ulang 

Poli (etena)    CH2=CH2   -CH2-CH2-) 

Poli (kloroetena)   CH2=CHCl   -(CH2-CHCl-) 

Selulosa    C6H10O5   -(C6H10O5-) 

 

Berdasarkan asalnya polimer dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polimer 

alam dan polimer sintetik. Polimer alam adalah polimer yang terjadi melalui 

proses alami, seperti karet alam dan selulosa yang berasal dari tumbuhan, wol dan 

sutera yang berasal dari hewan dan silika, tanah liat, dan asbes yang berasal dari 

mineral. Sedangkan polimer sintetik adalah polimer yang dibuat melalui reaksi 

kimia, seperti karet fiber, nilon, plastik, poliester, polipropilen, dan lain-lain 

(Billmeyer dan Fred, 1971). 

 

B.  Plastik 

 

Plastik merupakan bahan polimer kimia yang berfungsi sebagai kemasan yang 

selalu digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Plastik secara 

sederhana didefinisikan sebagai material yang dapat dicetak atau diekstruksi 

menjadi bentuk yang diinginkan atau pelarutnya diuapkan (Oxotoby et al., 2003). 

 

Hampir setiap produk menggunakan plastik sebagai kemasan atau bahan dasar, 

hal tersebut disebabkan karena sifatnya yang ringan dan mudah digunakan.  

Masalah yang timbul dari plastik yang tidak dapat terurai membutuhkan waktu 

yang lama untuk dapat terdegradasi menjadi H2O dan O2.  Plastik yang umum 

yang digunakan saat ini merupakan polimer sintetik dari bahan baku minyak bumi 

yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui. Beberapa jenis plastik yang 

tergolong dalam polimer sintetik sebagai berikut: polipropilen (PP), polietilen 
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(PE), polivinil klorida (PVC), polistiren (PS), polietilen tereftalat (PET), dan 

sebagainya. Sehingga diperlukan usaha lain dalam mengatasi sampah plastik yaitu 

dengan membuat plastik yang dapat terurai secara biologis (Pranamuda, 2001). 

 

Secara umum, kemasan biodegradable diartikan sebagai film kemasan yang dapat 

didaur ulang dan dapat dihancurkan secara alami. Bioplastik atau biodegradable 

plastic merupakan plastik yang mudah terdegradasi atau terurai, terbuat dari bahan 

terbarukan seperti pati, selulosa, pada tumbuhan dan kitosan, kitin yang terdapat 

pada hewan. Penggunaan pati sebagai bahan utama pembuatan plastik memiliki 

potensi yang besar karena di Indonesia terdapat berbagai tanaman penghasil 

selulosa. Bioplastik mempunyai keunggulan karena sifatnya yang dapat terurai 

secara biologis, sehingga tidak menjadi beban lingkungan (Dewi, 2009). 

 

1.  Plastik Konvensional (non-biodegradable) 

 

 

Plastik sintetik atau konvensional (non-biodegradable) sangat berpotensi menjadi 

material yang mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi ini. Limbah atau 

sampah plastik konvensianal yang berada dalam tanah tidak dapat diurai oleh 

mikroorganisme sehingga menyebabakan mineral-mineral dalam tanah baik 

organik  maupun anorganik semakin berkurang. Hal ini berdampak langsung pada 

tumbuhan yang hidup diareal tersebut. Tumbuhan membutuhkan mikroorganisme 

tanah sebagai perantara dalam kelangsungan hidupnya (Ahman dan Dorgan, 

2007). 

 

Plastik sintetik banyak digunakan untuk berbagai hal, diantaranya sebagai 

pembungkus makanan, alas makan dan minum, untuk keperluan sekolah, kantor, 
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automotif dan berbagai sektor lainnya. Karena memiliki banyak keunggulan 

antara lain: fleksibel, ekonomis, transparan, kuat, tidak mudah pecah dan 

berbentuk laminasi yang dapat dikombinasikan dengan bahan kemasan lain dan 

sebagian ada yang tahan panas dan stabil (Nurminah, 2002). 

 

Disamping memiliki berbagai kelebihan tersebut plastik sintetik juga mempunyai 

kelemahan diantaranya adalah bahan baku utama pembuat plastik yang berasal 

dari minyak bumi yang keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat 

diperbaharui. Selain itu, plastik ini tidak dapat dihancurkan dengan cepat dan 

alami oleh mikroba penghancur di dalam tanah. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

penumpukan limbah dan menjadi penyebab pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup (Careda, 2000). 

 

Dalam upaya menyelamatkan lingkungan dari bahaya plastik tersebut, saat ini 

telah dikembangkan plastik biodegradable, artinya plastik ini dapat duraikan 

kembali mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. 

Biasanya plastik konvensional berbahan dasar petroleum, gas alam, atau batu 

bara. Sementara plastik biodegradable terbuat dari material yang dapat 

diperbaharui, yaitu dari senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman misalnya 

selulosa, kolagen, kasein, protein atau lipid yang terdapat dalam hewan. 

 

2. Plastik Biodegradable 

 

Plastik biodegradable adalah plastik yang dapat digunakan layaknya plastik 

konvensional, namun plastik ini dapat hancur terurai oleh aktivitas 

mikroorganisme menjadi hasil akhir air dan gas karbondioksida setelah habis 
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terpakai dan dibuang ke lingkungan (Pranamuda, 2001). Pengomposan yang 

sempurna sampai ketahap mineralisasi akan menghasilkan karbon dioksida dan air 

(Budiman, 2003). 

 

Berdasarkan bahan baku yang dipakai plastik biodegradasi dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok dengan bahan baku petrokimia dan kelompok dengan 

bahan baku produk tanaman seperti pati dan selulosa (Firdaus, 2004). 

 

Pada dasarnya terminologi biodegradable plastic, merupakan salah satu 

pengertian turunan dari bioplastik, dimana bioplastik didefinisikan sebagai: 

1.  Penggunaan sumber daya alam terbarukan dalam produksinya (biobased) 

- Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil 

- Meningkatkan konsumsi sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

- Mempromosikan sumber daya alam sekitar 

 

2.  Sifat biodegradabilitas atau kompostabilitas (biodegradable plastic) 

- Dapat dibuang dan hancur terurai 

- Segmentasi produk untuk kemasan pangan 

- Mampu mengalihkan pengolahan sampah dari landfill dan incinerator 

(Narayan, 2006) 

 

Biodegradable plastic dapat dihasilkan melalui tiga cara yaitu: 

- Biosintesis, seperti pada pati dan selulosa 

- Bioteknologi, seperti pada polyhydroxyl fatty acid 

- Proses sintesis kimia seperti pada pembuatan poliamida, poliester dan polivinil 

Alkohol 
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Kelompok biopolimer yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan biodegradable 

plastic, yaitu: 

1.  Campuran biopolimer dengan polimer sintetis. Bahan ini memiliki nilai 

biodegradabilitas yang rendah dan biofragmentasi sangat terbatas. 

2.  Poliester. Biopolimer ini dihasilkan secara fermentasi dengan mikroba  

genus Alcaligenes dan dapat terdegradasi secara penuh  oleh bakteri, jamur, 

dan alga. 

3. Polimer pertanian. Polimer pertanian diantaranya, cellophan, seluloasetat, 

kitin, pullulan (Latief, 2001). 

 

C.   Limbah Padat Tapioka (Onggok) 

 

Singkong (Manihot utilissima) yang sering disebut juga dengan ketela pohon atau 

ubi kayu merupakan bahan baku berbagai produk industri, seperti industri 

makanan (tepung tapioka), farmasi, tekstil dan lain-lain. Hasil samping dari proses 

pengolahan singkong menjadi tepung tapioka adalah limbah padat tapioka atau 

ampas singkong yang disebut onggok. Gambar onggok disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Limbah Padat Tapioka (Onggok) Basah. 
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Banyaknya onggok yang dihasilkan dari proses pembuatan tapioka berkisar 5-

10% dari bobot bahan bakunya dengan kadar air 20%. Limbah tersebut termasuk 

limbah organik yang masih banyak mengandung karbohidrat, protein dan gula. 

Selain itu juga masih banyak mengandung senyawa-senyawa gula seperti selulosa, 

sukrosa, glukosa, fruktosa, dekstran, galaktosa dan asam nitrat. Sehingga dengan 

diketahuinya hal tersebut maka ampas singkong (onggok) bisa dijadikan sebagai 

alternative bahan campuran untuk pembuatan plastik biodegradable  

(Cowd, 1990). 

 

Tabel 2. Kandungan nutrisi ampas singkong atau onggok. 

No Parameter      Presentase (%) 

1.  Pati       38,00 

2. Serat Kasar (Selulosa, Hemiselulosa, Lignin) 34,58 

3. Lemak       1,09 

4. Protein       2,88 

5. Kadar air      16,55 

6. Abu       6,16 

 

Sumber: (Wijayanti dkk, 2012) 

 

Keragaman komposisi kimia onggok sangat bergantung pada varietas dan mutu 

ubi kayu yang diolah menjadi tapioka, efisiensi proses ekstraksi pati, serta 

penanganan onggok. Hal ini menyebabkan hasil analisis proksimat menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda (Anonim, 1999). 

 

Onggok memiliki ketahanan yang relatif lama dalam keadaan kering. Dalam 

keadaan basah onggok mudah sekali ditumbuhi kapang dan terjadi pembusukan. 

Sebagai hasil samping pengolahan tapioka yang umumnya masih dilakukan secara 

tradisional, onggok masih memiliki kandungan pati dan serat yang tinggi. 

Pemanfaatan onggok masih terbatas dan umumnya digunakan sebagai makanan 
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ternak. Onggok juga dapat digunakan sebagai substrat untuk produksi selulase, 

amilase dan amiloglukosidase (Jenie dan Fachda, 1991). 

 

D. Selulosa 

 

Selulosa adalah homopolimer yang tersusun dari subunit D-glukosa yang 

ditautkan satu sama lain dengan ikatan 1,4-β-glikosida. Unit penyusun (building 

block) selulosa adalah selobiosa karena unit keterulangan dalam molekul selulosa 

adalah 2 unit gula (D-glukosa). Panjang suatu rangkaian selulosa tergantung pada 

derajat polimerisasinya.  Semakin panjang suatu rangkaian selulosa, maka 

rangkaian selulosa tersebut mempunyai serat yang lebih kuat, lebih tahan terhadap 

pengaruh bahan kimia, cahaya, dan mikroorganisme. Selulosa adalah polimer 

glukosa yang berbentuk rantai linier dan dihubungkan oleh ikatan β-1,4 

glikosidik. Struktur yang liniear ini menyebabkan selulosa bersifat kristalin dan 

tidak mudah larut. Selulosa tidak mudah didegradasi secara kimia maupun 

mekanis. 

 

Selulosa umumnya ditemukan pada dinding sel tumbuhan terutama pada tangkai, 

batang, dahan, dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Selulosa 

merupakan polisakarida struktural yang berfungsi untuk memberikan 

perlindungan, bentuk, dan penyangga terhadap sel, dan jaringan (Lehninger, 

1993). Selulosa juga merupakan polimer alam berupa zat karbohidrat 

(polisakarida) yang mempunyai serat dengan warna putih, tidak dapat larut dalam 

air dan pelarut organik yang merupakan polimer tak bercabang dari glukosa yang 

dihubungkan melalui ikatan β-1,4 atau β-1,4 glukosidase. Struktur selulosa 

disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur Selulosa. 

 

Rantai selulosa terdiri dari satuan glukosa anhidrida yang saling berikatan melalui 

atom karbon pertama dan ke empat. Ikatan yang terjadi adalah ikatan  

β-1,4-glikosidik. Secara alamiah molekul-molekul selulosa tersusun dalam bentuk 

fibril-fibril yang terdiri dari beberapa molekul selulosa yang dihubungkan dengan 

ikatan glikosidik. Fibril-fibril ini membentuk struktur kristal yang dibungkus oleh 

lignin. Komposisi kimia dan struktur yang demikian membuat kebanyakan bahan 

yang mengandung selulosa bersifat kuat dan keras. Sifat kuat dan keras yang 

dimiliki oleh sebagian besar bahan berselulosa membuat bahan tersebut tahan 

terhadap peruraian secara enzimatik. Secara alamiah peruraian selulosa 

berlangsung sangat lambat (Fan et al., 1982). 

 

Selulosa merupakan polimer karbohidrat yang tersusun atas β-D Glukopiranosa 

dan terdiri dari tiga gugus hidroksi per-anhidro glukosa menjadikan selulosa 

memiliki derajat fungsionalitas yang tinggi. Selulosa merupakan biopolimer yang 

berlimpah di alam, dapat diperbaharui, mudah terurai, dan juga non-toksik. 

Sebagai materi yang dapat diperbaharui, selulosa dan turunannya dapat dipelajari 
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dengan baik. Bahan dasar selulosa telah digunakan lebih dari 150 tahun dalam 

berbagai macam aplikasi, seperti makanan, produksi kertas, biomaterial, dan 

dalam bidang kesehatan.  

 

Derajat polimerisasi (DP) selulosa sangat bervariasi, nilai DP bergantung pada 

sumber dan perlakuan yang diberikan. Perlakuan kimia secara intensif seperti 

pembuatan pulp dan transfromasi akan sangat menurunkan harga DP. Proses 

delignifikasi dan ekstraksi juga dapat menurunkan DP selulosa. Selain itu, 

semakin tua umur pohon, maka derajat polimerisasi juga semakin menurun 

(Fengel dan Wegener 1995). Derajat polimerisasi juga menggambarkan perkiraan 

bobot molekul dari selulosa. Berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutan dalam 

senyawa natrium hidroksida (NaOH) 17,5%, selulosa dapat dibedakan atas tiga 

jenis yaitu :  

1. Selulosa α (Alpha Cellulose) adalah selulosa berantai panjang, tidak larut 

dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan derajat 

polimerisasi 600 - 1500. Selulosa α dipakai sebagai penduga dan atau 

penentu tingkat kemurnian selulosa.  

2. Selulosa β (Betha Cellulose) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam 

larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan derajat polimerisasi 15 - 90, 

akan mengendap bila larutan tersebut berubah menjadi larutan yang 

memiliki suasana asam.  

3. Selulosa γ (Gamma cellulose) adalah sama dengan selulosa β, tetapi 

derajat polimerisasinya kurang dari 15, serta memiliki sifat hidrofilik yang 

lebih besar pada gamma dan beta selulosa daripada alpha selulosanya 

(Solechudin and Wibisono, 2002). 
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E. Polietilen (PE) 

 

Berbagai jenis termoplastik telah banyak digunakan untuk mempersiapkan 

termpolastik elastomer kompatibilitas tinggi. Ini termasuk polipropilen, low 

density polyethylene, uv-low-density polyethylene, liniear low density 

polyethylene, dikloronasi polietilen, polistiren, poliamida, etilena-vinil asetat, 

kopolimer, dan poli metil metakrilat. (Charoen Nakason, 2006). Polietilena adalah 

bahan termoplastik yang transparan, berwarna putih yang mempunyai titik leleh 

bervariasi antara 110-137 oC. Pada suhu kamar, polietilena tidak larut dalam 

pelarut organik dan anorganik (Billmeyer, 1994). 

 

Polietena merupakan suatu poliolefin yang paling banyak digunakan sebagai 

bahan pembuatan berbagai jenis peralatan rumah tangga ataupun kemasan 

makanan dan minuman karena harganya yang murah, sifat yang lentur, resisten 

terhadap suhu rendah, koefisien gesek rendah, kekuatan elektrik yang baik dan 

umumnya resisten terhadap bahab-bahan kimia (Brydson, 1975). Polietilen dibuat 

melalui polimerisasi gas etilen, yang diperoleh dengan memberi gas hidrogen atau 

gas petroleum, pada pemecahan minyak (nafta), gas alam atau asetilen. Reaksi 

polimerisasi etilen menjadi polietilen disajikan pada Gambar 3. 

 

               

Gambar 3. Reaksi Polimerisasi Etilen (Surdia dan Saito, 1985). 
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Menurut Billmeyer and Fred (1971), secara umum Polietilen (PE) dapat dibagi 

menjadi empat yaitu: 

 

1. Polietilen dengan densitas tinggi atau High Density Polyetilen (HDPE) 

Strukturnya terdiri dari molekul tidak bercabang dengan beberapa difek 

menuju bentuk linernya, dengan rendahnya tingkat difek, serta dapat 

menghindari dari penggabungan maka mengakibatkan derajat kristalisasi juga 

tinggi. HDPE mempunyai densitas 0,95-0,97 g/cm3, dan memiliki titik leleh 

diatas 127oC (beberapa macam berkisar 135 oC). HDPE memiliki sifat bahan 

yang lebih kuat, keras dan tahan terhadap suhu tinggi serta korosi. HDPE 

sering digunakan sebagai dinding pelapis tahan korosi, bahan-bahan rumah 

tangga, perisai radiasi dan pipa. 

 

2. Polietilen dengan densitas rendah  atau Low Density Polyetilen (LDPE). 

Polimer ini terdiri dari konsentrasi subtansial cabang yang dapat menghindari 

proses kristalisasi menghasilkan densitas yang relatif rendah. LDPE memiliki 

densitas 0,91-0,94 g/cm3, separuhnya berupa kristalin (50-60 %) dan 

memiliki titik leleh 115 oC. Kebanyakan LDPE digunakan sebagai bahan 

pelapis plastik, lapisan pelindung sabun, tenpat penyimpanan makanan dan 

mainan anak-anak. 

 

3. Polietilen leiner dengan densitas rendah atau Linier Low Density Polyetilen 

(LLDPE). 

LLDPE merupakan resin yang terdiri dari molekul dengan tulang punggung 

polietilen linear yang ditempel dengan gugus alkil pendek secara radom. 

LLDPE memiliki densitas 0,90-0,94 g/cm3. 
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4. Polietilen dengan densitas sangat rendah atau Very Low Density Polyetilen 

(VLDPE). 

VLDPE juga dikenal polietilen dengan densitas ultra rendah, secara khusus 

dibentuk dari polietilen linear densitas redah, dimana memiliki konsentrasi 

cabang rantai pendek lebih tinggi. Polietilen ini memiliki densitas antara 

0,86-0,90 g/cm3. 

 

Struktur berbagai rantai polietilen dasajikan pada Gambar 4. 

 

     

                                  (a)           (b)           

                                                      

                 (c) 

Gambar 4. Struktur rantai polietilena (a). HDPE, (b). LDPE, (c). LLDPE 

 

F. Gliserol 

Bahan pemlastis atau plastisizer memegang peranan penting dalam pembuatan 

plastik termosplastik. Pemlastis adalah molekul organik dengan bobot molekul 

rendah yang ditambahkan untuk memperlemah kekuatan dari polimer sekaligus 

meningkatkan fleksibilitas dan eksentibilitas dari polimer (Julianti dan Nurminah, 

2006). Pada penelitian ini digunakan gliserol sebagai plastisizer. Gambar struktur 

dari gliserol disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Struktur Gliserol 

 

Penggunaan pemlastis seperti gliserol lebih unggul karena tidak ada gliserol 

yang menguap dalam proses dibandingkan dengan dietilena glikol monometil eter 

(DEGME), etilena glikol (EG), dietilena glikol (DEG), trietilena glikol (TEG), 

dan tetraetilena glikol (TEEG). Hal ini disebabkan titik didih gliserol cukup tinggi 

(berkisar 290°C) jika dan juga tidak ada interaksi antara gliserol dan molekul 

protein (bahan baku pembuatan film) (Noureddini et al., 1998).  

 

Gliserol sendiri merupakan rantai alkohol trihidrik dengan susunan molekul 

C3H8O3. Nama gliserol diartikan sebaggai bahan kimia murni namun dalam 

biadang perdagangan dikenal dengan nama gliserin. Gliserol memiliki sifat tidak 

berbau, tidak berwarna, dan berbentuk cairan kental. Gliserol bersifat larut 

sempurna didalam air dan alkohol (memiliki kelarutan tinggi) yaitu 70 gram atau 

100 gram air pada suhu 25 oC, serta dapat terlarut dalam pelarut tertentu 

(misalnya: eter dan etil asetat), namun tidak bersifat larut dalam hidrokarbon 

(Anonim, 2009). Beberapa karakteristik dari gliserol disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Karakteristik dari Gliserol 

     Sifat 

Rumus Molekul      C3H5(OH)3 

Massa Molar       92,09382 g/mol 

Densitas       1,261 g/cm3 

Titik Cair       18°C (64,4°F) 

Titik Didih       290°C (554°F) 

Viskositas       1,5 cP 
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Prinsip dasar kerja suatu zat pemlastis adalah berdasarkan interaksi dengan rantai 

polimer dalam tingkat molekul sehingga menyebabkan peningkatan 

viskoelastisitas polimer. Interaksi tingkat molekul tersebut dijelaskan oleh 

Darusman et al. (1999), bahwa dapat berupa gaya Van Der Waals, yaitu gaya 

tarikan lemah antara molekul dalam senyawa akibat adanya dwikutub-dwikutub 

terinduksi, ataupun karena adanya ikatan hidrogen yaitu gaya tarik elektrostatik 

antara atom O, N, dan F. Interaksi tersebut menimbulkan peningkatan mobilitas 

molekul dari rantai polimer dan menyebabkan turunnya suhu transisi glass (Tg). 

 

Menurut Himmer (1994), suatu polimer dengan Tg yang rendah (memiliki lebih 

banyak rantai elastis) memiliki tingkat kekakuan yang lebih kecil sehingga lebih 

mudah untuk diproses. Sebaliknya, jika polimer memiliki Tg yang tinggi dan 

viskositas lelehan yang tinggi pula, proses pembuatan plastik akan sulit dilakukan 

karena rantai polimer memiliki kekakuan yang tinggi. 

 

 

G. Analisis Termal dan Karakteristik 

 

1.  Difference Scanning Colorimetri (DSC) 

 

Pengukuran sifat termal dilakukan dengan menggunakan Difference Scanning 

Colorimetri (DSC). Sifat termal plastik komposit yang dianalisis meliputi 

temperatur transisi gelas (Tg), temperatur pelelehan (Tm), dan perubahan entalpi 

(∆H). Temperatur transisi gelas merupakan temperatur dimana plastik berubah 

keadaan dan perilakuan dari kaku, getas, padat seperti gelas menjadi fleksibel, 
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lunak dan elastis. Titik leleh mengindikasikan temperatur perubahan wujud padat 

menjadi cair (Widyasari, 2010). 

Differensial Scanning Calorimetri adalah suatu teknik untuk mempelajari perubahan 

yang terjadi pada polimer ketika dipanaskan. DSC juga digunakan dalam penelitian-

penelitian kuantitatif terhadap transisi termal polimer. Sampel polimer dan sebuah 

benda referensi dipanaskan dalam atmosfer nitrogen, dan selanjutnya transisi termal 

yang terjadi pada sampel polimer tersebut dideteksi dan diukur. Sampel polimer 

diletakkan dalam wadah aluminium yang sangat kecil (Malcolm P, 2001). 

 

Perubahan entalpi maupun temperatur yang terjadi saat sampel dimonitor oleh 

sensor yang terpasang oleh DSC, sehingga dapat memberikan informasi tentang 

temperatur transisi gelas (Tg) dan temperatur pelelehan (Tm). Informasi mengenai 

sifat termal suatu polimer berguna untuk menentukan aplikasi yang sesuai serta 

bagaimana kondisi proses terutama temperatur dari polimer tersebut (Jandali and 

Widmann, 1995). Bentuk alat DSC disajikan pada Gambar 6. 

                                   

               Gambar 6.  Alat Difference Scanning Calorimetry (DSC) Exstar X 

  DSC7000 (Lab. Biopolimer Universitas Lampung). 
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Analisis DSC digunakan untuk mempelajari fasa transisi, seperti melting, 

temperatur transisi gelas (Tg), atau dekomposisi eksotermik, serta untuk 

menganalisis kestabilan terhadap oksidasi dan kapasitas panas suatu bahan. 

Temperatur transisi gelas (Tg) merupakan salah satu sifat fisik penting dari 

polimer yang menyebabkan polimer tersebut memiliki daya tahan terhadap panas 

atau temperatur yang berbeda-beda. Pada saat temperatur luar mendekati 

temperatur trasnsisi gelasnya, maka suatu polimer mengalami perubahan dari 

keadaan yang keras kaku menjadi lunak seperti karet (Hidayat dkk, 2003). 

 

 

2. DTA/TGA (Differential Thermal Analysis / Thermogravimetric Analisys) 

 

Differential Thermal Analisys (DTA) adalah suatu teknik analisis termal dimana 

perubahan material diukur sebagai fungsi temperatur. DTA yang digunakan untuk 

mempelajari sifat termal dan perubahan fasa akibat perubahan entalpi dari suatu 

material. Metode ini mempunyai kelebihan antara lain: dapat digunakan pada 

temperatur tinggi, bentuk dan volume sampel yang fleksibel, serta dapat 

menentukan reaksi dan temperatur transisi sampel (Steven,2001). 

 

Prinsip analisis DTA adalah pengukuran perbedaan temperatur yang terjadi antara 

material sampel dan pembanding sebagai hasil dari dekomposisi. Bentuk alat 

TG/DTA disajikan pada gambar 7. 
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Gambar 7.  Alat Differential Thermal Analysis/Thermogravimetric Analisys  

(TG/DTA) seri 7000 dengan Autosample (Lab. Biopolimer  

Universitas Lampung). 

 

 

Thermogravimetric Analisys (TGA) adalah suatu teknik analisis untuk 

menentukan stabilitas suatu material dan fraksi komponen volatile dengan 

menghitung perubahan berat yang dihubungkan dengan perubahan temperatur. 

TGA biasanya digunakan dalam riset untuk menentukan karakteristik material 

seperti polimer, penurunan temperatur, kandungan material yang diserap, 

komponen anorganik dan organik di dalam material, dekomposisi bahan yang 

mudah meledak, dan residu bahan pelarut.  TGA juga sering digunakan untuk 

kinetika korosi pada oksidasi temperatur tinggi 

 

 

3. FT-IR (Spectroscopy Fourier Transform Infrared). 

 

Spektrofotometer merupakan spektroskopi berkas ganda yang terdiri dari lima 

bagian yaitu sumber radiasi, daerah cuplikan, monokromator, amplifler, dan 

detektor (Sudjadi, 1983). Sedangkan spektroskopi Infrared adalah salah satu 

metode untuk mengidentifikasi ikatan-ikatan kimia dan gugus-gugus fungsi 
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lainnya, yaitu dengan mengukur eksitasi vibrasi dari atom-atom di sekeliling 

ikatan yang menghubungkan atom-atom tersebut. Ada dua jenis energi vibrasi 

yaitu vibrasi bending dan vibrasi stretching. Vibrasi bending yaitu pergerakan 

atom yang menyebabkan perubahan sudut ikatan antara dua ikatan atom atau 

pergerakan dari seluruh atom terhadap atom lainnya. Sedangkan vibrasi stretching 

adalah pergerakan atom yang teratur sepanjang sumbu ikatan antara dua atom 

sehingga jarak antara dua atom dapat bertambah atau berkurang (Samsiah, 2009).  

 

Spektroscopy Fourier Transform Infrared (FT-IR) merupakan suatu teknik 

pengukuran spektrum berdasarkan pada respon bahan terhadap radiasi 

elektromagnetik. Fungsi FT-IR adalah untuk analisis kualitatif dan kuantitatif 

suatu senyawa organik, dan dapat pula digunakan untuk penentuan struktur 

molekul sesuatu senyawa anorganik (Steven, 2001). Pencirian dengan 

menggunakan FT-IR memiliki beberapa kelebihan antara lain: dapat mendeteksi 

sinar yang lemah, dapat menganalisis sampel pada konsentrasi yang sangat rendah 

(Rebek, 1980). 

 

Pada spektrofotometri-IR, senyawa organik akan menyerap berbagai frekuensi 

radiasi elektromagnetik inframerah. Molekul-molekul senyawa akan menyerap 

sebagian atau seluruh radiasi itu. Penyerapan ini juga berhubungan dengan adanya 

sejumlah vibrasi yang terkuantisasi dari atom-atom yang berikatan secara kovalen 

pada molekul-molekul tersebut. Penyerapan ini juga berhubungan dengan adanya 

perubahan momen dari ikatan kovalen pada waktu terjadinya vibrasi (Supriyanto, 

1999). Berikut adalah contoh spektrum FTIR dari polimer LDPE yang disajikan 

pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Spektrum FTIR polimer LDPE. 

 

Analisis spektrum FTIR polimer LDPE pada puncak pita serapan 2962,66 cm-1 

merupakan vibrasi ulur dari gugus -CH alkana (-CH: 3300-2900 cm-1). Pada 

serapan lainya yaitu pada puncak 1458,18 cm-1 merupakan merupakan daerah ulur 

-CH (CH lentur: 1300-1475 cm-1) dan pada panjang gelombang 2831,50 cm-1 

merupakan serapan gugus etilen (-CH2: 3000-2700 cm-1), sedangkan pada panjang 

gelombang 717-729 cm-1 merupakan puncak serapan ikatan CH2- CH2- CH2- yang 

merupakan ciri khas spektrum LDPE. Berdasarkan adanya puncak-puncak untuk 

gugus -CH2, -CH, dan CH2- CH2- CH2- menandakan bahwa spektra ini adalah 

spektra dari polimer LDPE (Creswell et al, 1982 dalam Atika, 2008). 

 

Prinsip kerja instrumen ini adalah mengukur energi inframerah yang diserap oleh 

ikatan kimia pada frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Energi radiasi 
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tersebut bervariasi dan jarak tertentu dan responya diplot dalam suatu fungsi 

radasi energi. Struktur dasar suatu senyawa dapat ditentukan berdasarkan letak 

absorpsi inframerahnya. FT-IR dapat membedakan gugus -OH yang berasal dari 

alkohol dan karboksilat (Clark, 2000). Teknik ini memudahkan penelitian reaksi-

reaksi polimer seperti degradasi atau ikatan silang. FT-IR juga bermanfaat dalam 

meneliti polipaduan polimer. 

 

Gugus fungsi suatu senyawa diidentifikasi melalui puncak serapan yang spesifik 

pada bilangan gelombang tertentu. Pada umumnya sampel yang dianalisis saat 

berupa padatan, cairan, atau gas. FT-IR menggunakan pancaran sinar pada daerah 

inframerah (Hsu, 1994). Secara keseluruhan, analisis menggunakan  

Spektrofotometer FTIR memiliki dua kelebihan utama dibandingkan metode 

konvensional lainnya, yaitu : 

 

1. Dapat digunakan pada semua frekuensi dari sumber cahaya secara simultan 

sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat dari pada menggunakan cara 

sekuensial atau scanning. 

 

2. Sensitifitas dari metoda Spektrofotometri FTIR lebih besar dari pada cara 

dispersi, sebab radiasi yang masuk ke sistim detektor lebih banyak karena 

tanpa harus melalui celah  (Hsu, 1994). 

 

Molekul-molekul organik pada Spektrofotometri FTIR menyerap radiasi 

elektromagnetik dalam bentuk paket-paket energi (kuanta). Absorbsi hanya dapat 

terjadi jika ukuran paket radiasi yang diberikan sesuai dengan senyawa yang 

sedang diinvestigasi. Energi yang diserap menyebabkan terjadinya beberapa jenis 
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gerakan elektronik atau mekanik di dalam molekul tersebut, proses ini disebut 

eksitasi. Energi untuk melakukan gerakan ini terkuantisasi. Oleh karena itu sebuah 

molekul dapat mengalami berbagai jenis eksitasi dan setiap jenis gerakan 

membutuhkan jumlah energi tertentu. Sebagai contoh, Sinar X yang merupakan 

radiasi energi tinggi dapat mempromosikan elektron-elektron dari kulit atom 

bagian dalam ke kulit atom luar, perubahan ini disebut transisi elektronik yang 

membutuhkan energi lebih dari 300 kcal mol
-1

. Radiasi Ultraviolet dan Sinar 

Tampak mengeksitasi elektron-elektron kulit valensi yaitu dari “a filled bonding 

molecular orbital” ke “unfilled antibonding“ yang membutuhkan energi 40-300 

kca mol-1 (Vollhardt, 2000). 

 

5. Ekstruder 

 

Ekstrusi adalah proses pada pelelehan material plastik akibat panas dari luar atau 

panas gesekan dan yang kemudian dialirkan ke die oleh screw yang kemudian 

dibuat produk sesuai bentuk yang diinginkan. Proses ekstrusi adalah proses 

kontinyu yang menghasilkan beberapa produk seperti, film plastik, tali rafia, pipa, 

pelet, lembaran plastik, fiber, filamen, selubung kabel dan beberapa produk dapat 

juga dibentuk (Hartomo, 1993).  

 

Dalam extruder Pellet plastic atau serpihan (resin) yang berasal dari sepanjang 

hopper dimasukkan kedalam  screw melalui barrel chamber.  Resin bergerak 

sepanjang barrel yang berputar, hal ini memberikan gesekan, tekanan dan daerah 

panas. Hasilnya resin akan meleleh dan selanjutnya akan keluar melalui screw 

yang berfungsi untuk mencampurkan lelehan yang menjadi  homogen.  Lelehan 
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akan memasuki ruang yang dirancang untuk memastikan aliran merata yang 

mengalir pada die.  Pada die juga terdapat filter yang berfungsi mencegah partikel 

atau benda asing melalui die.  Pada ekstruder untuk melelehkan serpihan plastik 

digunakan pemanas atau heater yang memiliki suhu ± 230 °C (Rowendal, 2000). 

Gambar Ekstruder disajikan pada Gambar 8. 

              
 

Gambar 9.  Komponen Ekstruder (Rowendal, 2000). 

Pada umumnya dalam dunia industri dikenal dua tipe ekstruder yang didasarkan 

pada jumlah ulir (screw) yang dimiliki, yaitu ekstruder ulir tunggal (single screw 

extruder) dan ekstruder ulir ganda (twin screw extruder). Baik ekstruder ulir 

tunggal maupun ulir ganda dikelompokkan lagi berdasarkan seberapa banyak 

energi mekanis yang dapat dihasilkan. Sebagai contoh, ekstruder dengan energi 

mekanis yang rendah dirancang untuk mencegah proses pemasakan pada 

campuran bahan.  

 

Pada Single Screw Extruder daya untuk menggerakkan bahan berasal dari 

pengaruh dua gesekan, yang pertama adalah gesekan yang diperoleh dari ulir dan 

bahan  Sedangkan yang kedua adalah gesekan antara dinding barrel ekstruder dan 



28 
 

bahan.  Single Screw Extruder membutuhkan dinding barrel untuk menghasilkan 

kemampuan menggerakkan yang baik, maka dinding selubung pada Single Screw 

Extruder memainkan peran penting dalam menentukan rancangan ekstruder. 

Perbedaan-perbedaan utama di antara kedua tipe tersebut ditunjukan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Perbedaan antara single screw extruder dengan twin screw extruder 

Perbedaan          Single Screw Extruder  Twin Screw Extruder 

Mekanisme pergerakan       Fraksi antara logam dan  Pergerakan bahan ke 

bahan Bahan makanan   arah positif (die). 

  

Penyediaan energi utama Panas gerakan ulir  Panas yang di 

pindahkan pada barrel 

 

Kapasitas (throughput         Tergantng kandungan air, Tidak bergantung. 

kg/hour)           lemak dan tekanan. 

 

Perkiraan energi yang         900-1500 Kj/Kg-1  400-600 Kj/Kg-1 

digunakan 

 

Distribusi panas         Perbedaan temperatur  Perbedaan temperatur 

yang digunakan         besar rendah   kecil tinggi. 

 

Kandungan air          10,00%     8,00% 

minimum 

 

Kandungan air          35,00%     95,00% 

maksimum 

 

 

Prinsip kerja ekstruder berdasarkan pada bahan sampel yang diisikan melalui 

corong ke dalam laras atau tabung berulir secara berkesinambungan. Putaran ulir 

menyebabkan bahan terdorong ke bagian die. Selama proses ini, bahan mengalami 

gaya tekan dan gesekan antara ulir dengan bahan. Gesekan yang dialami oleh 

bahan turut serta menimbulkan kalor yang memanaskan bahan tersebut. Bahan 

yang keluar dari die selanjutnya dipotong pada panjang tertentu oleh pisau yang 

berputar (Frame, 1994). 


