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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan produk plastik sekali pakai saat ini banyak menjadi sorotan 

karena berimbas pada pencemaran lingkungan, terutama pencemaran lautan. 

Indonesia berada pada posisi kedua terbesar di dunia sebagai negara penyumbang 

sampah plastik di lautan. Setiap tahun, sebanyak 1,29 juta metrik ton sampah plastik 

Indonesia berakhir di lautan (Rachmat, 2013). Salah satu produk plastik sekali pakai 

yang menyumbang polusi laut ini adalah sedotan plastik. 

Sedotan plastik adalah sebuah tabung yang dimaksudkan untuk mentransfer 

minuman dari wadah ke mulut peminum, dengan penerapan kekuatan menghisap 

berbahan dasar plastik sekali pakai. Sedotan plastik banyak digunakan karena 

ketersediaannya yang banyak serta harga yang murah. Bahan dasar sedotan plastik 

adalah polypropylene dan polystyrene. Bahan yang digunakan untuk sedotan ini 

sulit diurai oleh mikroorganisme sebab unsur karbonnya membentuk rantai kimia 

yang kompleks dan panjang (Chintya, 2017).  

Selama ini telah banyak penanggulangan sampah sedotan plastik yang 

dilakukan secara preventif ataupun perbaikan. Berbagai upaya larangan 

penggunaan sedotan sekali pakai, hingga maraknya penggunaan sedotan alternatif 

seperti sedotan stainlees, sedotan bambu, sedotan kaca, dan lain sebagainya. Akan 

tetapi penggunaan sedotan-sedotan alternatif itu masih banyak menimbulkan 

masalah. Sedotan stainless steel yang cenderung mahal dan tidak praktis dalam 

pembersihannya serta sifatnya yang konduktor, tidak tepat untuk minuman panas. 

Sedotan bambu yang cenderung susah dibersihkan dan berpotensi tinggi untuk 
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tumbuh jamur. Sedotan kaca yang masuk kategori berbahaya karena apabila tergigit 

justru akan melukai pemakai (Fatia, 2019).  

Berdasarkan permasalahan tersebut serta banyaknya penelitian tentang 

biodegradable plastik maka diperlukan alternatif lain yang dapat mengurangi 

sampah plastik dengan memformulasikan bioplastik sebagai bahan edible sedotan.  

Edible sedotan adalah produk diversifikasi sedotan dengan karakterisasi fleksibel, 

ringan, tembus cahaya, mudah dibentuk,tahan air, tahan benturan, aman untuk 

dimakan (Chintya, 2017). 

Komponen pembentuk bioplastik secara umum adalah bahan utama, bahan 

pelunak (plasticizer) dan bahan pengisi (filler). Bahan utama adalah komponen 

dasar yang dibuat sebagai bioplastik. Sedangkan bahan pelunak dan bahan pengisi 

merupakan komponen tambahan yang digunakan untuk mencapai sifat plastis yang 

diinginkan (Jongjaeronrak et al., 2006). Penggunaan bahan tambahan disesuaikan 

dengan produk bioplastik yang akan dihasilkan.  

Bahan utama yang telah banyak digunakan yaitu jenis polisakarida dari umbi-

umbian dan karagenan dari rumput laut. Bahan pelunak (plasticizer) yang dipakai 

pada umumnya adalah sorbitol, gliserol dan CMC. Bahan pengisi (filler) biasanya 

menggunakan KCL dan CaCl2. Akan tetapi bahan pelunak dan bahan pengisi 

tersebut memiliki kekurangan yaitu semakin banyak jumlah yang digunakan maka 

mengakibatkan tingkat kelarutan semakin tinggi karena adanya jelly point (Kato, 

2019). Hal ini menjadi alasan dalam pembuatan formulasi edible sedotan dari 

bioplastik yang akan dibuat tidak menggunakan bahan pelunak ataupun bahan 

pengisi yang dapat meningkatkan kelarutan bahan.  
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Penggunaan polisakarida sebagai bahan utama menghasilkan bioplastik yang 

cenderung kuat karena kandungan selulosa yang tinggi. Akan tetapi bahan utama 

jenis ini masih memiliki kekurangan yaitu strukturnya yang kompleks dan 

cenderung memiliki sifat mekanis yang kurang daripada pengunaan hidokoloid 

protein (Jongjaeronrak et al., 2006). Berdasarkan penelitian Setiani (2013) 

kelemahan bioplastik berbahan baku pati adalah sifatnya yang tidak tahan air 

(hidrofilik). Penambahan bahan yang bersifat hidrofobik seperti selulosa, kitosan, 

dan protein dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan ini (Setiani dkk., 2013). 

Penggunaan hidrokoloid protein memiliki kelebihan diantaranya memiliki 

sifat mekanik dan penghalang yang lebih baik dibandingkan dengan golongan 

hidrokoloid jenis polisakarida.  Bioplastik berbahan baku gelatin relatif tahan 

terhadap terhadap perpindahan uap air (Wittaya, 2012).  

Gelatin terbuat dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin terdiri dari 85-92% 

protein, sisanya adalah garam mineral dan air yang masih tertinggal setelah 

pengeringan. Kolagen adalah jenis protein yang banyak terdapat pada hewan dan 

manusia. Struktur kolagen berbentuk linier dan seperti serat (Schreiber and Gareis, 

2007). Berdasarkan data pada Gelatin Manufacturers Institute of America (GMIA), 

gelatin yang terdapat di pasaran umumnya dibuat dari hidrolisis tulang sapi, kulit 

sapi, dan kulit babi (Haug, 2011). Saat ini telah dikembangkan pembuatan gelatin 

berbahan dasar kulit ikan, akan tetapi gelatin ikan lebih mahal dibandingkan gelatin 

yang sudah ada di pasaran, hal ini karena biaya transportasi dan konsentrasi kolagen 

pada kulit ikan rendah, dan masih berpotensi menimbulkan alergi. Selain itu, 
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kandungan asam amino pembentuk utama gelatin seperti glisin, prolin, dan alanin 

yang mendominasi adalah gelatin dari tulang sapi (Gomez-estaca et al., 2009).  

Berdasarkan latar belakang permasalahan limbah plastik dari sedotan dan 

karakteristik bioplastik dari polisakarida maka diperlukan formulasi bioplastik yang 

tepat sebagai bahan edible sedotan yang memiliki ketahanan air sesuai dengan 

standar yang ada. Ketahanan air pada edible sedotan akan berpengaruh pada daya 

pakai sedotan yang digunakan pada suhu dan karakteristik minuman tertentu, untuk 

itu uji ketahanan air pada produk edible sedotan perlu dilakukan. Selain itu edible 

sedotan juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan alam yang aman 

dikonsumsi yaitu karagenan dari rumput laut dan gelatin dari tulang sapi sebagai 

alternatif pengurangan sampah plastik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh formulasi bioplastik terhadap ketahanan air pada 

edible sedotan? 

2. Bagaimana formulasi bioplastik terbaik yang dapat menghasilkan ketahanan air 

paling tinggi pada edible sedotan? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh formulasi bioplastik 

dari karagenan dan gelatin pada pembuatan edible sedotan terhadap daya tahan air. 




