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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan plastik konvensional dalam kehidupan manusia mempunyai 

permintaan dan penggunaan yang tinggi. Plastik konvensional digunakan sebagai 

bahan pengemas kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Penggunaan plastik 

konvensional semakin meningkat seiring bertambahnya kebutuhan bahan plastik   

dalam kehidupan sehari-hari, karena sifat plastik lebih ringan, lebih mudah 

dibentuk sesuai desain dan ukuran yang diinginkan, dapat dibuat kantong yang easy 

to use, sifat tersebut yang tidak dimiliki oleh gelas maupun logam. Penggunaan 

plastik konvensional yang terus menerus mengakibatkan dampak buruk bagi 

lingkungan, karena sifat plastik konvensional yang sukar terurai oleh hujan, panas 

matahari maupun mikroba yang hidup di tanah serta plastik konvensional dibuat 

dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara, bahan-bahan tersebut merupakan bahan 

yang tidak dapat diperbarui sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan seperti 

pencemaran tanah (Darni, 2010). 

Berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik, yaitu 

reuse, reduce, dan recycle, namun penggunaan plastik konvensional tetaplah besar. 

Penelitian yang berkembang untuk mengatasi penggunaan plastik konvensional 

adalah bioplastik. bioplastik mengalami penguraian yang lebih cepat dibandingkan 

plastik konvensional. Namun, plastik rendah terhadap kekuatan mekanik serta 

bersifat hidrofilik, untuk mengatasi kekurangan tersebut dapat dilakukan beberapa 

cara salah satunya adalah pencampuran pati dengan polimer sintesis atau polimer 

lain seperti polietilen. Tetapi, hasilnya hanya pati yang terdegradasi polimer sintetis 

yang digunakan sebagai campuran tetap sulit didegradasi, sehingga masih 

menimbulkan masalah lingkungan. Selanjutnya cara lain adalah pencampuran pati 

dengan kitosan, selulosa, gelatin dan jenis biopolimer lainnya yang dapat 

memperbaiki kekurangan dari sifat plastik berbahan pati Ada keuntungan lain dari 

penggunaan bioplastik yaitu bioplastik terbuat dari bahan-bahan polimer alami 

seperti pati, selulosa, lemak dan Poly Lactic Acid (PLA) bioplastik dapat 

mempercepat kesuburan tanah ketika dibuang ke alam  (Coniwanti, 2014; Yuniarti, 

2014; Susanti, 2015). 
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Salah satu bahan utama pembuatan bioplastik adalah pati diperoleh dengan 

mengekstrak bahan nabati yang mengandung karbohidrat, seperti serealia dan 

aneka umbi. Sumber karbohidrat yang banyak mengandung pati di antaranya 

jagung, sagu, ubi kayu, beras, ubi jalar, sorgum, ganyong, talas, dan garut. 

Karakteristik fungsional pati yang unik memungkinkan pati digunakan untuk 

berbagai keperluan, baik sebagai bahan pangan maupun nonpangan (Koswara, 

2009; dalam Elmi Kamsiati, 2017). Menurut Swammy (2010) permintaan 

bioplastik terbesar adalah yang berbahan dasar pati. Pati lebih ekonomis dan 

kompetitif dari pada minyak bumi kare berasal dari bahan nabati yang dapat 

diperbarui. Proses pembuatan bioplastik dari bahan pati lebih sederhana dari pada 

bahan baku lainnya. Pati dapat diproses menggunakan beberapa metode menjadi 

bioplastik. Jenis pati yang banyak digunakan adalah pati jagung dan pati ubi kayu 

(Sriroth et al. 2000; Lu, 2009 dalam (Elmi Kamsiati, 2017). 

Di Indonesia, ketersediaan pati yang melimpah membuat pati menjadi 

pilihan sebagai bahan baku pembuatan bioplastik. Jenis pati yang biasa digunakan 

sebagai bahan utama pembuatan bioplastik yaitu pati ubi kayu, pati kentang dan 

pati jagung (Lazuardi., 2013; Radhiyatullah, 2015; Coniwanti, 2014). Pati dari 

sumber karbohidrat lain maupun limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku bioplastik di antaranya pati umbi porang, pati biji durian, dan pati dari 

kulit ubi kayu (Pradipta, 2012; Akbar. F. A., 2013; Anita, 2013; Wicaksono, 2013), 

sedangkan pati yang melimpah di alam tapi masih sedikit yang digunakan sebagai 

bahan utama pembuatan bioplastik adalah pati sagu, pati sorghum, pati ganyong 

(Darni, 2010; Yuniarti, 2014). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari kajian pustaka adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kadar pati pada bahan terhadap kualitas bioplastik? 

2. Bagaimana pengaruh amilosa dan amilopektin terhadap kualitas bioplastik? 

3. Bagaimana pengaruh konsentrasi filler dan pemlastis terhadap kualitas 

bioplastik? 

1.3. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari kajian pustaka adalah: 

1. Mengetahui pengaruh kadar pati pada bahan terhadap kualitas bioplastik. 

2. Mengetahui pengaruh amilosa dan amilopektin terhadap kualitas bioplastik. 
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3. Mengetahui pengaruh konsentrasi filler dan pemlastis terhadap kualitas 

bioplastik. 

1.4. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kajian pustaka ini dapat dijadikan referensi 

dalam pengujian bioplastik berbasis pati menggunakan metode melt intercalation. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengujian yang dikaji adalah kuat tarik, elongasi, modulus young, 

biodegradasi, FTIR, dan SEM. 

2. Penelitian membahas mengenai identifikasi dan karakterisasi bioplastik 

berdasarkan perbandingan jenis atau sumber pati yang digunakan. 

3. Bioplastik yang dikaji menggunakan metode Melt Intercalation. 

 

 

  



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN- 

  


