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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada zaman dahulu manusia menggunakan bahan dari alam untuk 

membungkus makanan atau barang. Namun, seiring dengan berkembangnya 

teknologi, manusia mulai beralih menggunakan plastik sebagai pembungkus 

barang atau makanan. Tidak hanya sebagai pembungkus, banyak sekali benda 

disekitar terbuat dari plastik. Padahal plastik yang digunakan saat ini umumnya 

merupakan polimer sintetik yang berasal dari minyak bumi dan tak terbarukan. 

Plastik sintetik konvensional ini tidak mudah diuraikan oleh mikroba dan cuaca, 

maka akan menambah permasalahan lingkungan dan kesehatan di waktu 

mendatang. Plastik alternatif yang biodegradabel diperlukan untuk menggantikan 

plastik sintetik. Plastik biodegradabel dapat didaur ulang dan dihancurkan secara 

alami serta bahan bakunya terbarukan (Yusmarlela, 2009). 

Plastik biodegradable juga dapat dibuat dengan mencampurkan polimer 

alami dengan polimer sintetik. Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki sifat 

mekanik yaitu meningkatkan tensile strength dan fleksibilitas plastik. (Nita 

Aryanti, 2013) 

Penggunaan biopolimer yang bersifat terbarukan, seperti polisakarida 

(pati, karaginan, alginat, kitosan); protein (gelatin, gluten, kasein) dan 

gabungannya, menggantikan polimer berbahan dasar petro-kimia sudah banyak 

dilakukan (Siracusa et al., 2008). Biopolimer tersebut dapat berasal dari 

sumberdaya alam (hewan, tanaman, alga), limbah industri pengolahan pangan 

maupun hasil samping pertanian (Alves et al., 2010). Pengembangan biopolimer 
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sebagai pengganti plastik masih mengalami kendala terutama dalam sifat 

mekaniknya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan agar biopolimer mampu 

bersaing dengan polimer sintetik adalah aplikasi biopolimer sebagai ‘smart 

packaging’, misalnya dengan penambahan suatu senyawa tertentu pada 

biopolimer yang bersifat anti-mikroba, anti jamur maupun edible packaging 

(Apendini dan Hotchkiss, 2002). 

Salah satu sumber alam biopolimer yang dapat digunakan untuk bioplastik 

adalah karaginan. Karaginan merupakan polisakarida sulfat, diekstrak dari 

beberapa spesies rumput laut. Rumput laut sebagai salah satu komoditas ekspor 

merupakan sumber devisa bagi negara dan budidayanya merupakan sumber 

pendapatan nelayan, dapat menyerap tenaga kerja, serta mampu memanfaatkan 

lahan perairan pantai di kepulauan Indonesia yang sangat potensial. Salah satu 

jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah Eucheuma cottonii. Jenis ini 

mempunyai nilai ekonomis penting karena sebagai penghasil karaginan.  

 
Gambar 1.1 Rumput Laut Eucheuma cottonii 

Karaginan merupakan bahan pembentuk film yang sangat baik dan 

transparan, serta banyak dimanfaatkan sebagai bioplastik, edible film, dan sebagai 

bahan pencampur dalam pembuatan plastik (Pratiwi, 2011). Karaginan dipilih 

sebagai pengisi karena dapat membentuk gel yang kuat dengan kehomogenan 

yang baik (Distantina et al., 2010). 
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Bahan biopolimer lain yang sering digunakan untuk edible film adalah pati 

yang termasuk kelompok hidrokoloid, yang merupakan bahan yang mudah 

didapat, harga terjangkau, serta jenisnya beraneka ragam di Indonesia. Komposit 

atau campuran plastik berbasiskan pati memiliki sifat mekanis yang lemah seperti 

kekuatan tarik, kekuatan mulur, kekakuan, perpanjangan putus, stabilitas 

kelembaban yang rendah serta melepaskan molekul pemlastis dalam jumlah kecil 

dari matriks pati (Zhang et al., 2007). Sehingga diperlukan modifikasi untuk 

menghasilkan bioplastik yang lebih baik, salah satunya dengan penambahan 

karaginan ke dalam komposit plastik berbahan pati. Untuk plasticizer digunakan 

sorbitol. Bila dibandingkan dengan gliserol, sorbitol merupakan plasticizer yang 

lebih efektif, bersifat non toksik dan bahan pembuatannya berasal dari alam juga 

(Astuti, 2011).  

 Penelitian mengenai material bioplastik dengan karaginan dan pati telah 

banyak dilakukan. Tetapi banyak jenis pati yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan pati singkong dan plasticizer sorbitol. Penggunaan sorbitol sebagai 

plasticizer untuk komposit berbahan karaginan dan pati singkong merupakan 

metode baru dalam mengembangkan material bioplastik. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan dicoba untuk mengembangkan material bioplastik dengan 

metode gel casting dari karaginan dan pati singkong. Hasil penelitian ini 

diharapkan akan dihasilkan bioplastik dengan sifat mekanik yang baik dan 

ditindaklanjuti melalui penelitian berikutnya untuk memperoleh material 

bioplastik yang ramah lingkungan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pencampuran polimer antara karginan dari Eucheuma cottonii 

dan pati singkong dengan plasticizer sorbitol dapat menghasilkan 

material bioplastik? 

2. Bagaimana karakteristik fisikokimia dari material bioplastik yang 

dihasilkan dari pencampuran polimer antara karginan dari Eucheuma 

cottonii dan pati singkong dengan plasticizer sorbitol? 

3.  Bagaimana sifat mekanik dari material bioplastik yang dihasilkan dari 

pencampuran polimer antara karginan dari Eucheuma cottonii dan pati 

singkong dengan plasticizer sorbitol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1 Mengetahui proses pembuatan material bioplastik dari pencampuran 

polimer antara karginan dari Eucheuma cottonii dan pati singkong 

dengan plasticizer sorbitol. 

2 Mengetahui karakteristik fisikokimia dari material bioplastik yang 

dihasilkan dari pencampuran polimer antara karginan dari Eucheuma 

cottonii dan pati singkong dengan plasticizer sorbitol. 

3 Mengetahui sifat mekanik dari material bioplastik yang dihasilkan dari 

pencampuran polimer antara karginan dari Eucheuma cottonii dan pati 

singkong dengan plasticizer sorbitol. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh penelitian ini yaitu sebagai dasar 

pengembangan material bioplastik dan karakteristik material bioplastik. 
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