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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup masyarakat yang kian praktis dan konsumtif mendorong 

tingginya konsumsi plastik dalam berbagai sisi kehidupan, khususnya sebagai 

kemasan. Tingginya ketergantungan manusia terhadap kemasan plastik dalam 

kehidupan sehari-hari tidak terlepas sebagai bahan pengemas bahan pangan 

maupun makanan siap saji. Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia, konsumsi 

plastik kemasan mencapai angka 65% dari total konsumsi plastik nasional.  

Indonesia merupakan negara konsumtif dengan penyumbang limbah plastik 

terbesar ke-2 di Dunia setelah China. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi 

Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah 

plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun dimana 3,2 juta ton diantaranya 

merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Menurut sumber yang sama, 

kantong plastik yang dibuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun 

atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Sementara itu konsumsi plastik per 

kapita di Indonesia mencapai 20 kilogram per tahun.  

Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik yang sering dimanfaatkan. 

Styrofoam berbentuk seperti busa, biasanya berwarna putih buram, lentur, ringan 

dan mudah dibentuk. Karena sifatnya yang ringan, praktis dan harga yang 

ekonomis, bahan ini banyak digunakan masyarakat sebagai pengemas makanan 

(Irawan, dkk, 2018). Styrofoam digunakan sebagai wadah kemasan pangan siap 

saji. Namun, styrofoam tidak cocok digunakan sebagai pengemas makanan karena 

mengandung bahan kimia stirena yang dapat bermigrasi ke dalam makanan yang 

sedang dikemas. Stirena adalah salah satu bahan kimia yang dapat menyerang saraf 

dan mengakibatkan kerusakan saraf otak pada manusia (Daulay, 2014). Selain 

berdampak negatif terhadap kesehatan, styrofoam juga berpengaruh buruk terhadap 

lingkungan karena sifatnya yang tidak bisa diuraikan secara alami. Pengolahan 

limbah styrofoam dengan pembakaran dibawah suhu 1000°C akan menghasilkan 

cemaran berupa dioksin yang bersifat karsinogen (Fikri & Veronica, 2018). 
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Dengan adanya permasalahan yang muncul akibat penggunaan styrofoam, 

maka perlu dilakukan pengembangan alternatif bahan pengemas lain yang tidak 

berbahaya bagi kesehatan manusia dan lebih ramah lingkungan. Salah satu kemasan 

bioplastik yang dapat menjadi alternatif pengganti styrofoam adalah biodegradable 

foam (biofoam). Biopolimer merupakan material yang aman dan ramah lingkungan 

untuk digunakan sebagai bahan pembuatan plastik biodegradable (Iriani, 2013). 

Bahan baku biopolimer yang berpotensi dapat digunakan adalah produk atau 

limbah pertanian berbasis pati dan selulosa. Hal ini karena kedua bahan tersebut 

memiliki sifat yang dapat diperbarui, ketersediannya melimpah dan harganya 

murah (Nofar, et al., 2015). Penggunaan pati adakalanya harus berbenturan dengan 

kepentingan pangan sehingga harus dicari alternatif bahan berpati yang tidak atau 

belum dijadikan konsumsi pangan agar program pemerintah untuk ketahanan 

pangan tetap terwujud. 

Salah satu material umbi dengan potensi pati yang cukup tinggi dan 

pemanfaatannya belum tereksplorasi secara optimal adalah umbi ganyong (Canna 

edulis Kerr). Gayong merupakan salah satu jenis umbi-umbian khas Indonesia yang 

tumbuh baik di daerah tropis. Tanaman ini dibudidayakan secara teratur di daerah 

Jawa Tengah dan Jawa Timur (Malang dan Pasuruan) (Hasanah & Hasrini, 2018). 

Ganyong mengandung pati yang tinggi sebesar 93,30% dengan kadar amilosa 

sebesar 42,40% dan amilopektin 50,90% (Harmayani, dkk, 2011). Selain itu, 

produktivitas umbi ganyong di Indonesia cukup tinggi sekitar 30 ton/hektar yang 

dapat berpotensi hingga 49 ton/hektar. Dalam hal ini, pengembangan material 

diharapkan bukan sekedar memanfaatkan yang belum pernah dikembangkan, 

namun juga dalam persepektif industrialisasi mengenai kemungkinan keberlanjutan 

kedepannya.  

Pati ganyong memiliki kandungan amilosa yang cukup tinggi dimana 

amilosa memiliki sifat amorf yaitu terdapat ruang berongga yang mudah terisi, hal 

tersebut menyebabkan tingkat hidrofilik yang tinggi. Produk biofoam dengan 

tingkat hidrofilik yang tinggi dapat menyebabkan biofam mudah menyerap air pada 

bahan yang sedang dikemas. Maka dari itu, perlu ditambahkan bahan sebagai filler 

(pengisi) sebagai pengisi rongga-rongga yang kosong agar produk biofoam yang 
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dihasilkan bersifat hidrofilik yang rendah. Penambahan serat selulosa dapat 

digunakan sebagai pengisi pada bahan berpati (Hairiyah, et al., 2017).  

Pembuatan biofoam menggunakan pati dengan penambahan serat alami 

dapat menggunakan serat jerami padi (Srithongkham, et al., 2012). Serat terdiri dari 

dua komposisi, yaitu selulosa dan hemiselulosa. Kandungan hemiselulosa yang 

tinggi pada material memiliki sifat hidrofilik yang tinggi. Oleh karenanya jerami 

padi dipilih karena memiliki kandungan selulosa yang lebih besar yaitu 39,1% dan 

hemiselulosa 27,5% (Kasmiran, 2011). Proporsi selulosa yang cukup tinggi pada 

jerami padi akan mendukung karakter hidrofobik yang diinginkan pada proses 

sintesis biofoam. Selain itu, penambahan bahan yang memiliki kandungan selulosa 

tinggi akan menghasilkan produk biofoam yang memiliki sifat kuat dan kokoh. 

Selulosa dapat dijadikan sebagai bahan pengisi alternatif karena sifat seratnya yang 

kuat, hal ini dikarenakan adanya ikatan hidrogen yang kuat diantara rantai selulosa 

sehingga membentuk struktur kristalin (Hairiyah, et al., 2017). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), produksi padi nasional mencapai 

71,29 juta ton pertahun pada tahun 2011. Sedangkan produksi jerami padi dapat 

mencapai 12-15 ton per hektar per panen. Sementara itu menurut BPS Provinsi 

Jawa Timur (2017), produksi padi di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan 

selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sebesar 367.902 ton, 2014 sebesar 

375.553 ton, 2015 sebesar 395.812 ton, 2016 sebesar 422.434 ton dan 2017 sebesar 

445.430 ton. Meningkatknya produksi padi tentunya jerami padi yang dihasilkan 

juga akan semakin tinggi. Dengan adanya bahan baku pati ganyong dan jerami padi, 

maka pembuatan kemasan biodegradable foam dapat menjadi alternatif dari 

penggunaan kemasan styrofoam yang tidak ramah lingkungan.  

Biofoam yang berasal dari pati produk pertanian memiliki sifat rapuh, kaku 

dan hidrofilik sehingga rentan terhadap air. Untuk memperbaiki sifat biodegradable 

foam dari pati yang mudah menyerap air dapat dilakukan dengan penambahan 

polimer sintetis seperti PVA. Polyvinyl Alcohol (PVA) dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas biodegradable foam yang dihasilkan terutama dalam 

mengurangi sifat menyerap air (Mali, et al., 2010). Biodegradable Foam dengan 

penambahan PVA sebesar 30% dengan formula bahan baku tapioka:ampok sebesar 

3:1 menghasilkan nilai daya serap air sebesar 39% (Iriani, 2013).  
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Parameter lain untuk kemasan foam adalah kemampuan viskoelastisitasnya. 

Sebagai kemasan, foam harus memiliki sifat elastis namun tidak mudah patah 

maupun berubah bentuk. Sifat elastis dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

penangganannya, maka perlu ditambahkan plasticizer. Penambahan gliserol 

sebagai plasticizer dapat merubah struktur jaringan matriks polimer dengan 

berkurangnya densitas dan memudahkan pergerakan rantai polimer sehingga foam 

akan lebih fleksibel. Sementara itu, untuk dapat menggantikan penggunaan 

styrofoam sebagai kemasan pangan siap saji, maka karakteristik biofoam yang 

dihasilkan sebisa mungkin mendekati karakteristik styrofoam, beberapa 

diantaranya yaitu sifat mudah dibentuk, memiliki bobot ringan, tahan air dan 

mampu mempertahankan panas atau dingin (Iriani, 2013).  

Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh proporsi bahan 

pertanian terhadap kualitas produk biofoam dengan perbandingan umbi ganyong 

dan jerami padi yaitu 4:0, 3:1, 2:2, dan 1:3. Penelitian ini menggunakan bahan pati 

dari umbi ganyong sebagai matriks dan serat dari jerami padi sebagai bahan pengisi 

dalam pembuatan biofoam. Pembuatan biofoam dilakukan dengan menggunakan 

metode baking process dimana adonan dicetak dan dipanaskan pada suhu tertentu 

selama beberapa waktu. Metode baking process dipilih karena bentuk dan ukuran 

biofoam yang akan dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Saleh, et al., 2014).  

Pada proses pembuatan biofoam, bahan baku yang digunakan sebaiknya 

dari bahan baku yang dapat diperbarui, mudah terurai dan tidak berbahaya terhadap 

kesehatan. Hingga saat ini belum banyak industri yang mengembangkan 

biodegradable foam dalam skala komersil di Indonesia. Dalam hal ini 

pengembangan produk biofoam menjadi tantangan sekaligus potensi yang harus 

dijawab untuk dapat dikembangkan di Indonesia mengingat beberapa permasalahan 

dan potensi yang terdapat di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana karakteristik fisik produk biofoam berbahan pati ganyong dan 

serat jerami padi? 
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2. Bagaimana pengaruh variasi dan proporsi bahan baku terhadap kualitas 

biofoam berbahan pati ganyong dan serat jerami padi? 

3. Bagaimana kualitas biofoam berbahan pati ganyong dan serat jerami padi 

dibandingkan dengan standar dan penelitian terdahulu? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dibuat, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik fisik produk biofoam berbahan pati ganyong dan 

serat jerami padi. 

2. Mengatahui pengaruh variasi dan proporsi bahan baku terhadap kualitas 

biofoam berbahan pati ganyong dan serat jerami padi. 

3. Mengetahui kualitas biofoam berbahan pati ganyong dan serat jerami padi 

dibandingkan dengan standar dan penelitian terdahulu. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri 

untuk menghasilkan kemasan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. 

Selain itu, penggunaan pati ganyong dan limbah pertanian seperti jerami padi dapat 

meningkatkan nilai tambah bahan pertanian. Penggunaan bahan baku alami juga 

mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang tidak dapat diperbaharui. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan atau ruang lingkup penelitian ini meliputi bahan baku, proses dan 

pengujian yaitu sebagai berikut: 

1. Ganyong yang digunakan adalah ganyong putih yang sudah tua. 

2. Bahan baku pati ganyong diekstrak patinya dan digiling dengan ukuran 80 

mesh. Serat yang digunakan adalah serat jerami padi yang digiling dengan 

ukuran 100 mesh. Polimer sintetik yang digunakan adalah Polyvinyl Alcohol 

dan Plasticizer yang digunakan adalah gliserol.  
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3. Variasi proporsi bahan baku pertanian yang digunakan dengan 

perbandingan umbi ganyong dan jerami padi yaitu 4:0, 3:1, 2:2 dan 1:3 

4. Proses pembuatan biofoam dilakukan dengan metode pemanggangan dalam 

oven (Baking Process). 

  


