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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Plastik konvensional merupakan jenis kemasan yang lebih sering 

digunakan dibandingkan jenis kemasan lain karena memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu ringan, kuat, transparan, tahan air, dan harganya relatif murah 

dan terjangkau oleh masyarakat (Resalina, et al., 2013). Plastik konvensional 

terbuat dari minyak bumi yang tidak dapat terdegradasi mikroorganisme dalam 

tanah. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga jumlah 

penggunaan plastik harus dikurangi. Menurut PPID (2014), Indonesia 

memproduksi 5,4 juta ton sampah plastik per tahunnya dan terjadi peningkatan 

produksi sampah plastik dari tahun sebelumnya. 

Bioplastik merupakan plastik yang terbuat dari senyawa organik dan dapat 

didegradasi oleh mikroorganisme dalam tanah sehingga tidak menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Bioplastik memiliki kemampuan degradasi 10 sampai 20 

kali lebih cepat daripada plastik konvensional. Dalam penelitian sebelumnya, 

Tanjoyo (2012) telah membuat bioplastik campuran LDPE dan pati biji durian, 

namun karakteristik fisikokimia bioplastik yang dihasilkan kurang baik 

dibandingkan bioplastik dari pati sagu. Oleh sebab itu, penelitian untuk 

memperbaiki karakteristik fisikokimia bioplastik campuran LDPE dan pati biji 

durian diperlukan.  

Dalam penelitian ini bioplastik dari pati biji durian akan ditambahkan 

dengan konsentrasi gelatin-kitosan yang berbeda untuk meningkatkan 
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karakteristik fisik dan waktu degradasi dari bioplastik. Kitosan-gelatin berfungsi 

sebagai filler untuk menyatukan LDPE dan pati biji durian agar menjadi 

campuran yang homogen. Penelitian Acosta, et al. (2013) menyatakan bahwa 

penambahan gelatin dalam film pati menghasilkan film dengan struktur yang 

kompak. Berdasarkan penelitian Aini (2010), penambahan kitosan-gelatin dalam 

pembuatan bioplastik pati dapat mengurangi penyerapan uap air dan 

menghasilkan permukaan bioplastik yang lebih halus. Penelitian Hosseini, et al. 

(2013) dan Fernandez, et al. (tanpa tahun) menyatakan bahwa penambahan 

kitosan dalam film gelatin menghasilkan film yang lebih kuat dan tingkat 

permeabilitas terhadap uap air yang lebih rendah dibandingkan film gelatin murni. 

Kitosan juga mempunyai sifat yang mudah terdegradasi dan ramah lingkungan 

sehingga cocok sebagai bahan pembuatan bioplastik (Wiyarsi dan Priyambodo, 

2009).  

1.2 Perumusan Masalah 

Walaupun memiliki kandungan pati yang tinggi, pemanfaatan pati biji 

durian masih sangat rendah. Pati yang diesktrak dari biji durian berpotensi 

menjadi bahan baku bioplastik. Namun, bioplastik yang berasal dari campuran 

LDPE dan pati memiliki karakteristik fisik yang lebih rendah dibandingkan 

plastik komersial. Hal ini mungkin disebabkan campuran bioplastik pati dan 

LDPE kurang homogen karena adanya ketidaksesuaian antara biji plastik LDPE 

yang bersifat hidrofobik dan pati yang bersifat hidrofilik. Penambahan kitosan-

gelatin sebagai filler diharapkan dapat meningkatkan kehomogenan antara pati 

dan LDPE dan memperbaiki karakteristik fisik, serta meningkatkan waktu 

biodegradasi dari bioplastik berbasis pati. 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan 

kitosan dan gelatin dalam bioplastik campuran LDPE dan pati biji durian terhadap 

karakteristik fisik bioplastik. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

1. Mempelajari pengaruh penambahan kitosan dan gelatin terhadap sifat 

mekanik bioplastik. 

2. Mempelajari pengaruh penambahan kitosan dan gelatin terhadap tingkat 

degradasi bioplastik. 


