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Abstrak
Edible film adalah suatu lapisantipis yang dibentuk untuk melapisi makanan(coating), berfungsi sebagai
penghalangterhadapperpindahanmassadan atau sebagaipembawaaditif. Pengg*aan t"pung jagung sebalai
edible film merupakansolusi yang menarik sebagaipembungkuspanganinovatif yang dapit--"nyutu puau
jagung dipilih karena dapat diuraikan oleh-mikroorganiime dan dapat-dimakan,
bahan makanan.Tepung
sehinggadapatdikatakanlebih ramahlingkungan.Pembuatanediblefilm dari tepungjagung ini bertujuanuntuk
menentukankuattarik dankelarutandalamair ediblefilm yangrelatif baik terhadaptompoJisi bahan.penelitian
dilakukandengancaramelarutkantepungjagung sebanyakl0 gramdenganaquadist50 ml, ditambahkan70 ml
aquadestmendidih dan dipanaskansampaisuhu + 85'C. Suspensiyang terbentukdidinginkanmengunakan
pengadukstirrerkemudianditambahkangliseroldan sorbitol.Edible film yang terbentukkemudiandicetakdan
dikeringkanmenggunakan
ovenpadasuhu l00oCselama+ 4 jam. Perbandinginvolumegliseroldengansorbitol
bervariasidari: 0:1,0:2,sampai5:5. Karakterisasi
ediblefilm meliputianalisiskuat tarik (sifat me-kanik)
dan
daya larut dalamair (sifat fisis). Komposisirelatif baik untuk sifat edible film yang dihasiikanadalahdengan
perbandingan
volumegliserol I ml danvolumesorbitol I ml dengankuat tarik se-besir17,2765N dandayalaiut
sebesar
0,0091g/ml.
Kata kunci: ediblefilm, tepungjagung,dapatdimakan
I. Pendahuluan.
Bahanmakananpadaumumnyamudahrusak. Salah
(renewable),dapat diuraikan oleh mikroorganisme
satu cara untuk mencegah atau memperlambat (biodegrable),dan dapatdimakan(edibte),sihinggu
fenomenatersebutadalahdenganpengemasan
yang
dapat dikatakan teUitr ramah iingkungan bil"
tepat'Bahanpengemas
dari plastikbanyakdigunakan
dibandingkandenganplastik pengemalkonvensional
dengan pertimbanganekonomis dan memberikan
dari bahan potietiten dan gitutin yang nonperlindungan yang baik dalam pengawetan. degradable.Pengembangan
danfenelitian edlbtetrtm
Penggunaanmaterial sintetis tersebut berdampak
ini dirasakan penting mengingat fungsi
protektif
pada pencemaranlingtungan, sehinggadibutuhkan
lapisan filmnya
yang
dapat
mencegah
-air
penelitian mengenai bahan pengemasyang dapat
berlangsungnya transier kandungan uap
diuraikan. Altematif penggunaan kemasan yang
(moisture), oksigen, dan minyak (-fl dari bahan
dapat diuraikanadalahdenganmenggunakanedible
makananyang ditinAungi ke iingkungan ke bahan
makananitu sendiri.
/ilm.
Penggunaan
ediblefilm untuk produk pangandan
Merurut Arpah (1997) dikutip Christsania(200g),
penguasaan
teknologinyamasihterbatas.Oleh karena
ediblepackagingpada bahanpangan
pada dasarnya
-yaitu:
itu pellu dikembangkan penelitian yang lebih
dibagi menjadi iiga jenis bentuk,
edibtefi[m,
intensif, karena edible /il^
sangat potensial
edible coating,- dan enkapsuiasi. Hal yung
digunakansebagaipembungkusmakanandan pelapis
membedakanidible coating dengan
edible'/ili
-Edibte
produk-produk pangan, industri, farmasi, maupun
adalah cara pengaplikasiannya.
"oitirg
hasil pertaniansegar.Ediblefilm adalahsuatulapisan
langsung dibentuk-pada produk, sedangkanpadi
tipis yang dibuat dari b_dun yang dapat dimakan,
edibtefilm pembentukannyatidak t""-i tangsung
dibentuk untuk melapisi makanan (coating) yang
padaprodukyang akandilipisi/dikemas.Enkapiulas'i
berfungsisebagaipenghalangterhadapperpindahan adalah edibte packaging yang berfungsi sebagai
massa(misalnyakelembaban,oksigen,cahaya,lipid,
pembawa zat iavor berbentut serbuU.-faibleflnt
zat terlarut) dan atau sebagaipembawaaditif serta
didefinisikan sebagailapisan yang dapat dimikan
untuk meningkatkan penanganansuatu makanan
yang ditempatkandi atai atau-di antaiakomponen
(Krochta,l994)
makanan(Lee dan Wan, 2006 dalam Hui, )OOq.
Padapenelitianini ediblefilm dibuat dari tepung
Edible fitm dan coating dapat diklasifikasikan
juqung. Penggunaantepung jagung ini merupakan
berdasarkankemungkinanp"nggun*nnya dan jenis
solusi yang menarik sebagaipembungkuspangan
fitm yangsesuai,yangaapaidilitiat padaTabel l.
inovatif yang dapat menyatupada bahan makanan
karenamemiliki kelebihansepertimurah,berlimpah
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Tabel 1. KemungkinanPenggunaan
Edible Film dan
Coating (Kr o chta, | 994).
Penggunaan
Jenisfilm yang
sesuai
Mengharnbatpenyerapanuap Lipida, komposit
gas,
air, penyerapan
Hidrokoloid,lipida,
penyerapan
minyakdan
ataukomposit
lemak
Hidrokoloid
dan menghambatpenyerapan
z:,t-zatlarut
Hidrokoloid,lipida,
Meningkatkankekuatan
ataukomposit
strukf,urataumemberi
Hidrokoloid,lipida,
kemudahanpenanganan
ataukomposit
Menahanzat-zatvolatil
Pembawabahantambahan
makanan

Hidrokoloid,lipida,
ataukomposit
Hidrokoloid,lipida,
ataukomposit

Fungsi dari edible film sebagai penghambat
perpindatranuap air, menghambatpertukarangas,
mencegahkehilanganarorna,mencegahperpindahan
Iemak,meningkatkankarakteristikfisik, dan sebagai
pembawazat aditif. Edible film yang terbuat dari
lipida dan juga film dua lapis (biloyer) ataupun
campuranyang terbuat dari lipida dan protein atau
polisakaridapada umumya baik digunakansebagai
penghambat
perpindahan
uap air dibandingkndengan
ediblefilm yangterbuatdari proteindan polisakarida
dikarenakanlebih bersifathidrofobik (Lee dan Wan,
2006dalamHui, 2006).
Jumlahkarbondioksidadan oksigenyang kontak
dengan produk merupakansalah satu yang harus
diperhatikanuntuk mempertahankan
kualitasproduk
dan alian berakibat pula terhadap umur simpan
produk. Film yang terbuat dari protein dan
polisakarida pada umumnya sangat baik sebagai
penghambatperpindahangas,sehinggaefektif untuk
mencegahoksidasi lemak. Komponenvolatil yang
hilang atau yang diserap oleh produk dapat diatur
denganmelakukanpelapisanediblecoating ataufilm
(Lee danWan,2006dalamHui, 2006).
Edible filn dapat bergabung dengan bahan
tambahan makanan dan substansi lain untuk
mempertinggi kualitas warna, aroma, dan tekstur
produk, untuk mengontrol pertumbuhanmikroba,
serta untuk meningkatkan seluruh kenampakan
(Krochta, I994).Komponenpenyusun edible film
dapatdibagimenjaditiga macarnyaitu;
l.l Hidrokoloid.
Hidrokoloidyangdigunakandalampembuatanedible
film adalah protein atau karbohidrat. Film yang
dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum
(seperticontoh alginat, pektin, dan gum arab), dan
pati yang dimodifikasi secarakimia. Pembentukan
rth berbahan dasar protein antara lain dapat
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gelatin,kasein,proteinkedelai,protein
menggunakan
whey, glutengandum,dan proteinjagung. Filmyang
terbuat dari hidrokoloid sangat baik sebagai
penghambatperpindahanoksigen, karbondioksida,
dan lemak,sertamemiliki karakteristikmekanikyang
sangatbaik, sehingggasangatbaik digunakanuntuk
memperbaiki sfiuktur film agar tidak mudatr hancur
(Krochta,1994).
Polisakaridasebagaibahandasarediblefilm dapat
dimanfaatkanuntuk mengatur udara sekitarnya dan
memberikanketebalanatau kekentalanpada larutan
edibleJilm. Pemanfaatandari senyawayang berantai
panjang ini sangat penting karena tersedia dalam
jumlah yang banyak,harganyamurah, dan bersifat
nontoksik(Krochta,1994).
Beberapajenis protein yang berasaldari protein
tanamandan hewan dapat membentt* fiIm seperti
zein jagung, gluten gandum,protein kedelai,protein
kacang,keratin,kolagen,gelatin,kasein,dan protein
dari whey susu, karena sifat dari protein tersebut
yang mudah membentukfilm. Albumin telur dapat
digunakansebagaibatranpembetukfilm yang baik
yang dikombinasikandengan gluten gandum, dan
proteinkedelai(Krochta,1994).
1.2.Lipida.
Film yangberasaldari lipida seringdigunakanseagai
penghambatuap air, atau bahan pelapis untuk
meningkatkankilap pada produk-produkkembang
gula. Film yang terbuat dari lemak murni sangat
terbatasdikarenakanmenghasilkankekuatanstruktur
film yang kurangbaik (Dohowedan Fennema,1994
dalamKrochtaet. a1.,1994).Karakteristikfilmyang
dibentuk oleh lemak tergantungpada berat molekul
dari fasehidrofilik danfasehidrofobik,rantaicabang,
dan polaritas.Lipida yang seringdigunakansebagai
ediblefilm antaralain lilin (wax) sepertiparafin dan
carnauba,kemudianasamlemak,monogliserida,dan
resin (Lee dan Wan, 2006 dalamHui, 2006). Jenis
lilin yang masih digunakanhingga sekarangyaitu
carnauba.Alasanmengapalipida ditambahkandalam
edible film adalah untuk memberi sifat hidrofobik
(Iftochta,1994).
1.3.Komposit.
Komposit film terdiri dari komponen lipida dan
hidrokoloid.Aplikasi dari kompositfilm dapatdalam
lapisan satu-satu(bilryer), di mana satu lapisan
merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain
merupakanlipida, ataudapatberupagabunganlipida
dan hidrokoloiddalamsatukesatuanfiln. Gabungan
dari hidrokoloid dan lemak digunakan dengan
mengambil keuntungandari komponen lipida dan
hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkanketahanan
terhadap penguapan air dan hidrokoloid dapat
memberikandayatahan.Film gabunganantaralipida
dan hidrokoloid ini dapatdigunakanuntuk melapisi
buah-buahan
dan sayuranyang telah diolatr minimal
(Krochta,1994).
yangberpengaruh
Variabel-variabel
padaproses
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pembuatan
ediblefilm adalahsebagaiberikut:
1.4.Penambahanplasticizeryaitu gliserol dan
sorbitol.
Jenis dan konsentrasi dari plasticizer akan
berpengaruhterhadapkelarutan dari film berbasis
pati. Semakinbanyak penggunaan
plasticizer maka
akan meningkatkankelarutan.Begitu pula dengan
penggunaan
plasticizer yang bersifat hidrofilik juga
akanmeningkatkankelarutannyadalam air. Gliserol
memberikan kelarutan yang lebih tinggi
dibandingkansorbitol pada ediblel/n berbasispati
(Bourtoom,2007).Diantaralapisanfilm dari tepung
jagung, singkong dan ubi jalar, film dari tepung
singkongadalahyang paling lemah lapisannyadan
lebih lentur karenatinggi kandungangliserol pada
filmnya.Kenaikankandungangliserolbelakibatpada
penurunandan kenaikan yang cukup besar pada
tekanandantegangansaatpatah.
Sorbitol dapat mempertahankankelembaban
bahan makanan, cukup stabil, tidak reaktif, dan
mampu bertahan dalam suhu tinggi. pencegah
kistalisasi dalam produk makanan,karena sifatnya
yangmampumempertahankan
kelembabanmakanan
yangcenderungmengeringdan mengerasagarbahan
makanantersebut tetap segar dan juga sorbitol
memiliki permeabilitasyang rendahterhadapuap air
(McHughet al.,1994dikutipBourtoom,2007).
a. Kandunganamilosa dan amilopektin pada pati
jagung.
Stuktur linear amilosa dan struktur bercabang
amilopektinditunjukandalamkelakuanmerekayang
padagelatinisasi,pembentukan
mengarah
kristal, dan
kapasitaspembentukanfilm. Ketika butir-butir pati
dipanaskandalam air, butir-butir itu mengembang,
pecah, dan mengempis,melepaskanamilosa dan
amilopektin. Stuktur bercabang dari rantai
amilopektin
dalam
larutan
mempunyai
yang kecil untuk berinteraksidengan
kecenderungan
ikatanhidrogendan sebagaiakibat dari itu, gel-gel
dari amilopektindan filmnya lemah, kohesif dan
lentur. Rantai lurus dari amilosa dalam larutan
mempunyai kecenderungan yang besar untuk
berinteraksidengan ikatan hidrogen dan sebagai
akibat dari itu, gel-gel amilosa dan filmnya lebih
keras dan kuat daripada gel-gel amilopektin dan
filmnya.
Tingkat kegelapanfilm dipengaruhioleh sumber
tepungnya. Film tepung jagung mempunyai
kandunganamilosayang cukup rendahtetapitingkat
kegelapannya
lebih tinggi dari film tepungubi jalar,
hal ini disebabkanperbedaanyang ada pada profil
molekuler amilopektin tepung jagung. Meskipun
kandunganamilosa tepung jagung lebih rendah
daripadakandunganamilopektinyanamundalamhal
tekanansaat patah tidak jauh berbedapada tepung
ubi jalar yang memiliki kandunganamilose cukup
tinggi dari tepungjagung(Mali, 2004).
b. Temperaturdanwaktu gelatinisasi

Prosesgelatinisasidipengaruhioleh temperaturdan
lamanyawaktu pemanasan.Temperaturyang tidak
tepat dan kurangnya waktu pemanasan dapat
menyebabkanprosesgelatinisasiberlangsungtidak
sempurna.Pada temperatur75oC campuranplastik
yang dihasilkanmenjadipati kembali.
biodegradabel
Prosesgelatinisasitidak dapatberlangsungsehingga
menyebabkanfilm plastik tidak terbentuk,dengan
kata lain tidak terjadi ikatan antara polimer dan
gliserolsertakitosan(MayaUtari S, 2008).
pada suhu95oC
Pembuatanplastik biodegradabel
tidak dapatmembentuklarutanhomogenkarenapada
larutan plastik biodegradabelterbentuk gumpalangumpalan, dimana antara agar-agar dan khitosan
denganlarutangliserol tidak dapatmenyatu.Hal ini
dikarenakan pada pembuatan larutan plastik
biodegrdabelsangat dipengaruhi oleh suhu. Pada
suhu tersebutagar-agartelah membentukflok-flok,
bukan membentukgel atau larutan yang homogen.
Hal ini disebabkankarena partikel-partikel yang
terdapat pada larutan bersifat netral atau stabil.
Partikel-partikelkoloid yang bersifat stabil karena
memiliki muatan listrik sejenis.Apabila muatan
listrik itu hilang , makapartikel koloid tersebutakan
bergabung membentuk gumpalan. Proses
penggumpalan dan pengendapan ini disebut
koagulasi. Jadi, temperatur yang optimum pada
prosesgelatinisasi
adalah+85oC.
c. Diameterbutirantepungjagung
Semakinkecil ukuran butiran tepungjagung maka
semakincepatlarutpadasaatprosespelarutan.
II. Metodologi
2.1.Bahan.
l. Tepungjagung
Tepungjagungyangdipakaibermerkrnaizena,
diperolehdari toko indomaretYogyakarta
Kadarair 18,55yo, kadarkarbohidrat56,72oA,
kadarprotein1,14Vo
2. Aquadest
3. Gliserol
GliseroldiperolehdaritokokirniaPT. Brataco
yogyakartaKadargliserol 99,7%0
4. Sorbitol
Sorbitoldiperolehdaritokokimia CV. Cmemmix PratamayogyakartaKadar sorbitol80%
5. NatriumAzida
Diperolehdaritoko kimia CV. Cmem-mix
Pratama yogyakarta
2.2. Peralatan.
Alat yangdigunakan:Pengadukstirrer,Bekerglass,
Kompor listrik, Termometer.
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2.3. MetodePembuatanEdibleJilm,
Tepungjagung sebanyak10 gram dicampurdengan
50 ml aquadest dalam beker glass. Ke dalam
campuran tersebut dimasukkan 70 ml aquadest
mendidih sambil diaduk. Campuran dipanaskan
sampai suhu +85oC sambil diaduk. Campuran
tersebutdidinginkanpadalingkunganterbukasambil
diaduk denganbantuanpengadukstirrer.
Padasuhu 60"C ditambahkansorbitol. Kemudian
pada suhu sekitar 50oC ditambahkangliserol. Hasil
yang diperoleh adalah berupa larutan filmogenik
kemudian dituangkan ke permukaan plat.
Selanjutnya,dikeringkanpada suhu +100"C selama
+4 jam di dalam oven. Setelahkering didinginkan
dalamruangterbukasampaisuhusamadengansuhu
kamar. Lapisan film ini disebut transclucent/ilms
yang selanjutnyadilakukanuji kuat tarik dan daya
larut.
Tepungjagung
10 gram

, AnalisisI
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III. Hasil dan Pembahasan.
Perbandingan
Volume GliserolDan Sorbitol
Berattepungjagung: l0 gram
Volumeaquadest : 120ml
Table 2. Hubunganvolumegliseroldansorbitol
terhadapkuat tarik.
Gliserol,
ml

Kuat TariL, N

0
I

20,4 t73

roJ

9"8

95

ll,E

123

102

lr,6

59

2

7,1

99

6,4

7,6

6,5

3A

3

5,7

2,7

2,4

2,5

2,6

2,7

4

5,8

2,8

29

2$

22

2,1

5

1.4
0

2.7

t.7

2.t

1.4

23

I

)

3

4

5

12,4

6

Sorbitol. ml

Aquadest
50 ml

Aquadest
70 ml
(mendidih)
Sorbitol

0,1,2,3,
4,5(ml)
Gliserol

0,1,2,3
4,5 (ml)
Gambar 2. Hubunganantarakuat tarik dengan
volumesorbitolpadaberbagaivolume
gliserol.

Pengeringan
T = +100'0
t=*4jam

- |Analisis
II
Keterangan:
AnalisisI : kadarair, karbohidra!protein
AnalisisII :kuatregangputusdankelarutan

Gambar l. DiagramProsesPembuatan
Sampel
Edible Film.

Dari table 2 dan gambar2 dapatdilihat bahwa
kekuatan tarik semakin rendah apabila volume
gliserol bertambah.Hal ini disebabkankarena titik
jenuh telah terlewati sehingga molekul-molekul
pemlastisyang berlebihdalam fase tersendiridiluar
fase polimer dan akan menurunkan gaya
intermolekulerantarrantai polimer. Sedangkankuat
tarik mendekatikonstanpada penambahanvolume
sorbitol. Hal ini terjadi karena sorbitol memiliki
rantai lebih panjang daripada gliserol, sehingga
memberikan efek sifat aditif kekuatan tarik dan
elongasiyanglebihbaik dibandingkangliserol.
Padavolumegliserol0 ml tidak memberikanefek
terhadapkuat tarik dikarenakantidak mengandung
gliserol yang berpengaruhhanya sorbitol sehingga
grafik gliserol0 ml beradadi bawahgrafik gliserol I
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ml. Volumegliserol I ml memberikankuattarik yang
lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pada volume
gliserol I ml berada pada titik jenuh yang
menyebabkanmolekul-molekul plasticizer hanya
terdispersi dan berinteraksi dengan struktur rantai
pati yang menyebabkangerakanrantai tidak bebas.
Oleh sebab itu, rantai pati lebih sulit meningkat
karenaadanyagaya intermolekuler antar rantai pati
tersebut dan mengakibatkanfilm yang terbentuk
memiliki struktw yang kuat. Komposisirelatif baik
untuk sifat mekanik ediblefilm denganperbandingan
volume gliserol I ml dan volume sorbitol I ml
sebesar
17,2765N.
Table3. Hubunganvolurnegliseroldansorbitol
terhadapdayalarut
Daya larut, g/ml

Gtiserol

x l0r

ml

0

0,95

0,82

1.30 0,69 0,ol
1.72 1.74

I

1,22

0,91

t.26

133

)

r.2E

1.63

t.1S

1,74 2.24 1.79

3

0,67

1.09

1.59

1.63

4

2.14 2.60

2.s9

2.71 2.53 2.19

5

1.06 235

2.11

2.09 2.80 1.44

1.42 1.09

Sorbitol, ml

karena adanya pengaruh gelembung udara pada
sampelyang dipengaruhioleh prosespengadukanitu
sendiri. Adanya gelembung udara mengakibatkan
bagiantertentudari sampelmudahpecahdan mudah
untuk melarut. Pada volume gliserol 4 ml sudah
mengalami kelarutan maksimum sehingga pada
volume gliserol 5 ml mengalami penurunan
kelarutan.Pengujiandayalarut ediblefilm dilakukan
untuk membuktikan bahwa edible film dapat
diuraikansehinggaramahlingkungan.
Komposisirelatif baik untuk sifat ediblefilm yang
volume
dihasilkanyaitu denganperbandingan
gliserol I ml danvolumesorbitol I ml sebesar0,0091
dml.
IV. Kesimpulan.
hasil penelitian"PembuatanEdible Film
Berdasarkan
Dari Tepung Jagung (Zea Mays Z.)" yang kami
lakukandapatdisimpulkansebagaiberikut:
l

2.

Penambahan
volume gliserol dan sorbitol akan
meningkatkan daya larut tetapi akan
menurunkan kuat tarik dari edible film yang
dihasilkan.
Pembuatanedible film dari tepung jagung
dengan volume aquadest 120 ml dan berat
tepung jagung l0 gr dan waktu pendinginan
selama15 menit. Komposisirelatif baik untuk
sifat ediblefilm yang dihasilkanadalahdengan
perbandingan
volume gliserol I ml dan volume
sorbitol I ml. Kuat tarik sebesar17,2765N dan
dayalarut sebesar0,0091g/ml.

V. UcapanTerimakasih.
TerimakasihkepadaAdinda Despita, Mutiara Putri
Utami yangtelahmembantudalamanalisa.
VI. Daftar Pustaka.

3

l

tdftlnl

Gambar 3. Hubungan antara daya larut dengan
volume sorbitol padaberbagaivolume
gliserol.
Dari table 3 dan gambar3 dapat diketahui bahwa
semakinbanyak penambahanvolume gliserol dan
sorbitolmakadaya larut terhadapair semakinbesar.
Khususnyagliserol dapat memberikan daya larut
yang semakinbesarketika volume gliserol semakin
besar karena gliserol memberikankelarutan yang
lebih tinggi dibandingkansorbitol pada ediblefilm
berbasispati (Bourtoom,2007).
Penambahansorbitol hanya menambahkanrasa
manis dan melembabkan edible /ilm sehingga
kelarutanediblefilm tidak begitu terlihat signifikan.
Kenaikan nilai daya larut yang diuji disebabkan
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