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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap bahan pangan baik bahan pangan segar maupun olahan

membutuhkan pengemas untuk menjaga bahan pangan tersebut dari kerusakan

yang disebabkan olehfaktor luar. Berdasarkan jaraknyadengan bahan pangan,

kemasan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu kemasan primer, sekunder,

dan tersier. Salah satu jenis kemasan primer untuk mengemas bahan pangan

adalah kemasan edible.

Kemasan edible dapat diaplikasikan sebagai bahan pembungkus (edible

film) atau bahan pelapis (edible coating). Edible film juga dapat menghambat

perpindahan uap air dan gas, mencegah oksidasi lipid, sertamencegah kehilangan

komponen aroma dan flavor sehingga dapat menjaga kualitas dan umur simpan

dari bahan pangan tersebut (Wang et al., 2011). Pemanfaatanedible film sebagai

alternatif bahan pembungkus memiliki dampak positif terhadap kelestarian

lingkungan karena edible film dapat langsung dikonsumsi sehingga mengurangi

limbah kemasan plastik.

Kelompok polimer seperti karbohidrat, protein, lemak, dan kombinasi dari

ketiganya merupakan komponen utama dalam pembuatan edible film.Edible film

dapat dibuat dari pati garut (Paramawati, 2001), pati ketela pohon, protein kedelai,

germ gandum,serta komposit buah kolang-kaling dan lilin lebah (Prabowo,

2008).Puree buah dan sayur seperti pisang (Sothornvit dan Pitak, 2007), peach,

stroberi, apel, tomat, brokoli (McHugh dan Olsen, 2004), dan wortel (Wang et al.,

 



2011)merupakan bahan alternatif baru yang sedang dikembangkan

pemanfaatannya sebagai bahan dalam pembuatan edible film.Wortel merupakan

salah satu jenis sayuran yang berpotensi sebagai bahan utama pembuatan edible

film karena mengandung air, protein, selulosa, dan pektin (Wang et al.,

2011).Tingginya tingkat produksi wortel di Indonesia dapat dijadikan sebagai

dasar untuk mengembangkan wortel sebagai bahan dasar pembuatan edible film.

Tingkat produksi nasional wortel di Indonesia pada tahun 2009 menurut Badan

Pusat Statistik (BPS)(2009) mencapai 358,014 ton dan mengalami peningkatan

pada tahun 2010 menjadi 403,827 ton.Keberadaan wortel impor di pasaran

Indonesia juga menyebabkan nilai jual wortel lokal menurun sehingga

pemanfaatan wortel sebagai bahan dalam pembuatanedible film diharapkan dapat

meningkatkan nilai jual dari wortel lokal di Indonesia.

Beberapa karakteristik fisik dan mekanik edible film yang dapat

menentukan kualitas dari edible film adalah ketebalan, kuat tarik, persen elongasi,

dan permeabilitas uap air. Beberapa faktor yang menentukan kualitas dariedible

filmyang dihasilkan adalah jenis plasticizer, kadar air,suhu pengeringan, relative

humidity(RH), suhuglass transition dari polimer, dan proses kristalisasi (Liu,

2005). Penambahan plasticizer sering dilakukan untuk memperbaiki karakteristik

mekanik seperti persen elongasiedible film namun penambahan plasticizer dapat

menurunkan kuat tarikediblefilm yang dihasilkan.Kuat tarikdipengaruhi oleh

polimer penyusun matriks edible film yang dihasilkan.Polimer yang umumnya

ditambahkan dalam pembuatan edible film adalah pati.Salah satu sumber pati

yang dapat ditambahkan adalah maizena. Maizenamemiliki peran yang paling

berpengaruh terhadap kuat tarik edible film dari puree wortel. Edible film dari

 



puree wortel juga memiliki kekuranganyaitu permeabilitas uap air yang tergolong

sedang (intermediate) (Wang et al., 2011). Penambahan asam lemak yang bersifat

hidrofobik sering dilakukan dalam pembuatan edible film berbasis hidrokoloid

untuk memperbaiki sifat higroskopisnya sehingga dapat menurunkan

permeabilitas uap air edible film (Jiménez et al., 2012).

1.2 Perumusan Masalah

Produk olahan pangan yang berbasis wortel masih terbatas pada produk

minuman seperti jus dan makanan ringan seperti keripik dan manisan. Wortel

berpotensi sebagai bahan alternatif dalam pembuatan edible film karena

mengandung air, protein, selulosa, dan pektin tetapi pemanfaatanpuree buah dan

sayur seperti wortel masih jarang dilakukan dalam pembuatan edible film. Edible

film dari puree wortel diketahui memiliki permeabilitas uap air yang tergolong

sedang (intermediate) dan penambahan plasticizer dalam pembuatan edible film

dapat menurunkan kuat tarikediblefilm. Oleh karena itu perludilakukan penelitian

untuk memperbaiki karakteristik fisik dan mekanik edible film dari puree wortel.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian adalah memperbaiki karakteristik fisik dan

mekanik edible film daripuree wortel.

1.3.2 Tujuan Khusus

 



Tujuan khusus dari penelitian adalah:

1. Menentukankonsentrasi maizena dan gliserolyang menghasilkan edible film

dari puree worteldengan karakteristik fisik dan mekanik terbaik.

2. Menentukan jenis asam lemak yang menghasilkan edible film dari puree

worteldengan karakteristik fisik dan mekanik terbaik.

 


