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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Plastik merupakan salah satu bahan yang telah menjadi salah satu 

kebutuhan manusia. Pada tahun 2008, tercatat bahwa rata-rata konsumsi plastik 

per kapita di negara-negara maju berkisar antara 80 hingga 100 kg per tahun 

(Gonzalez-Gutierrez, 2011). Konsumsi plastik di Indonesia pada tahun 2013 

mengalami peningkatan sekitar 22,58% dibandingkan tahun 2012 (Kemenperin, 

2014). 

  Berbagai solusi telah dilakukan untuk menanggulangi masalah limbah 

plastik tersebut. Telah dilakukan beberapa penelitian dan pendekatan seperti 

teknik daur ulang, teknologi pengolahan sampah plastik, serta pengembangan 

bahan plastik baru yang disebut plastik biodegradable atau bioplastik. Bioplastik 

merupakan plastik yang dapat digunakan sama seperti plastik konvensional 

namun bioplastik memiliki kelebihan yaitu dapat diuraikan kembali oleh 

mikroorganisme secara alami sehingga tidak menimbulkan limbah dan ramah 

terhadap lingkungan (Pranamuda, 2001; Tokiwa et al., 2009). Bioplastik terbuat 

dari bahan-bahan yang dapat diperbaharui, salah satunya adalah pati (Tokiwa et 

al., 2009).  

 Pati merupakan polimer alami yang diekstraksi dari tanaman yang dapat 

digunakan untuk memproduksi material biodegradable. Pati mengandung amilosa 

yang memiliki kemampuan untuk membentuk film dengan penambahan air dan 

gliserol. Semakin tinggi kandungan amilosa pada pati, akan meningkatkan nilai 
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kuat tarik dari bioplastik yang dihasilkan (Yun, 2009). Penggunaan pati sebagai 

bahan bioplastik tergolong lebih aman dibandingkan penggunaan plastik berbahan 

sintetis karena lebih mudah terdegradasi mikroorganisme dan tidak menghasilkan 

senyawa kimia yang berbahaya saat dibakar (Sanjaya dan Puspita, 2012).  

 Pembuatan bioplastik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pati yang berasal dari sagu dan biji durian. Pemanfaatan biji durian sebagai bahan 

bioplastik merupakan alternatif dalam mengurangi limbah dari biji durian, dimana 

biji durian mentah tidak dapat dikonsumsi karena berlendir dan dapat 

menimbulkan rasa gatal, serta mengandung asam lemak siklopropena yang 

bersifat racun (Djaeni dan Prasetyaningrum, 2010).   

Bioplastik yang dihasilkan dari pati biji durian kurang memiliki warna dan 

karakteristik fisik yang baik jika dibandingkan dengan bioplastik yang 

menggunakan pati sagu (Tanjoyo, 2012), oleh sebab itu dalam penelitian ini akan 

dilakukan pencampuran antara pati sagu dan pati biji durian, dimana penggunaan 

campuran pati biji durian dengan pati sagu diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas fisik dan proses degradasi bioplastik.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Biji durian merupakan limbah yang memiliki kandungan pati yang tinggi 

namun pemanfaatannya masih belum optimal. Adanya kandungan pati yang tinggi 

pada biji durian (42,7%) membuat biji durian dapat digunakan sebagai campuran 

pada pembuatan bioplastik. Penelitian-penelitian mengenai bioplastik banyak 

dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sampah plastik. 

Bioplastik yang dihasilkan dari pati biji durian kurang memiliki karakteristik fisik 
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yang baik jika dibandingkan dengan bioplastik yang menggunakan pati sagu. Pati 

sagu mengandung kandungan amilosa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

tapioka, pati kentang, ataupun pati ubi jalar. Pencampuran antara pati sagu dan 

pati biji durian dilakukan dengan harapan dapat memperbaiki karakteristik fisik 

dari bioplastik.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian kali ini adalah mempelajari karakteristik 

bioplastik dari bahan baku LDPE dengan campuran pati sagu dan pati biji durian, 

serta mempelajari pengaruh penambahan campuran pati tersebut terhadap kualitas 

dan tingkat degradasi dari bioplastik.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

1. Membuat bioplastik dari campuran LDPE dan pati dengan variasi 

konsentrasi pati dan rasio jumlah pati sagu dan pati biji durian. 

2. Mengkaji pengaruh perbedaan konsentrasi pati terhadap karakteristik fisik 

dan tingkat biodegradasi bioplastik. 

3. Mengkaji pengaruh variasi rasio pati sagu dengan pati biji durian terhadap 

karakteristik fisik dan tingkat biodegradasi dari bioplastik dengan 

konsentrasi terbaik  

4. Menentukan bioplastik dengan variasi rasio pati sagu dan pati biji durian 

terbaik berdasarkan nilai karakteristik fisik dan tingkat biodegradasi. 

 


