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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, produk hortikultura merupakan produk yang banyak 

dibudidayakan dengan hasil yang melimpah. Namun, produk hortikultura memiliki 

kelemahan dimana sifatnya yang mudah rusak serta masa simpannya yang cukup 

singkat sehingga menurunkan kualitas dari produk. Salah satu jenis produk 

hortikultura yaitu stroberi dan anggur, menurut Riyanto (2016) dan 

Purwantiningsih (2012) kedua jenis buah ini memiliki umur simpan rendah serta 

rentan terhadap kerusakan pasca panen. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas 

produk hortikultura agar tetap dalam kondisi yang baik perlu dilakukan penanganan 

pasca panen yang benar dan tepat. Dengan melakukan penanganan pasca panen 

yang tepat mampu meminimalisir kerusakan pada produk hortikultura dan kualitas 

dari produk dapat terjaga hingga waktu yang lebih lama. Penanganan pasca panen 

yang dapat dilakukan untuk memperpanjang masa simpan serta meminimalisir 

kerusakan yang terjadi yaitu dengan melakukan pemilihan pengemasan yang tepat 

serta memperhatikan suhu penyimpanan yang akan digunakan untuk menyimpan 

produk. Pengemas berfungsi untuk memperpanjang masa simpan dari produk serta 

melindungi produk ketika berada di suhu penyimpanan yang berbeda. Plastik 

merupakan salah satu jenis pengemas yang banyak digunakan di seluruh dunia 

karena kelebihanannya yaitu ringan, kuat, mudah dibentuk, dan masih banyak lagi. 

Namun, plastik juga memiliki kelemahan dimana plastik mengandung zat-zat 

monomer serta molekul kecil yang dapat bermigrasi ke dalam produk hortikultura 

yang dikemas. Selain itu, plastik yang bersifat sekali pakai menyebabkan terjadinya 

penumpukan sampah. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan dari sampah plastik, mulai dari melakukan pembakaran, daur ulang, 

dan masih banyak lagi. Namun hal tersebut belum mampu menyelesaikan 

permasalahan ini. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini adalah 

dengan membuat plastik yang ramah lingkungan (Biodegradable). Telah banyak 
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peneliti yang mengembangkan plastik biodegradable sebagai pengganti plastik 

konvensional. Menurut Coniwanti (2014), plastik biodegradable umumnya terbuat 

dari bahan baku yang mudah diperbaharui. Selain itu, plastik biodegradable juga 

dapat diurai oleh mikroorganisme dan terdegradasi di dalam tanah. Plastik 

biodegradable atau bioplastik memiliki fungsi yang sama seperti plastik pada 

umumnya yaitu sebagai pengemas, tetapi bioplastik memiliki sifat yang ramah 

lingkungan sehingga dapat hancur secara alami. Bioplastik biasanya terbuat dari 

bahan alami seperti pati, selulosa, dan lemak. Namun bahan yang paling sering 

digunakan adalah pati dan PLA (Poly Lactic Acid). Pembuatan plastik berbahan 

pati mulai banyak dikembangkan di Indonesia karena kemudahannya untuk didapat 

dan berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Selain itu, 

mikroorganisme juga mampu mengurai pati dengan mudah sehingga pati cocok 

digunakan sebagai plastik biodegradable. (Coniwanti, 2014; Yuniarti, 2014; 

Susanti, 2015). 

Salah satu jenis pati yang dapat digunakan sebagai plastik biodegradable 

adalah pati umbi ganyong. Umbi ganyong ialah tanaman budidaya yang 

menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati yang terdapat pada akar. Umbi 

ganyong merupakan umbi dengan banyak kandungan sumber nutrisi seperti 

karbohidrat, serat, dan sumber nutrisi lainnya. Umbi ganyong memiliki potensi 

untuk dijadikan sebagai alternatif dalam pembuatan bioplastik dengan 

memanfaatkan kandungan pati pada umbi ganyong. Hal ini dikarenakan umbi 

ganyong memiliki sifat fisik dan kimia yang baik dengan persentase antara amilosa 

dan amilopektin yang seimbang. Kandungan amilosa pada umbi ganyong yaitu 

sebesar 41% dan amilopektin sebesar 53% (Lailyningtyas, 2020). 

Pada penelitian ini dilakukan uji aplikasi bioplastik dengan menggunakan 

beberapa variabel yaitu pemilihan produk hortikultura yang dikemas dan variasi 

suhu penyimpanan. Parameter yang diuji dan diamati pada uji aplikasi bioplastik 

ini meliputi pengujian penurunan bobot produk, nilai kekerasan, dan total padatan 

terlarut. Pengujian beberapa parameter tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi pada produk hortikultura. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ma’arif (2020) yaitu pati umbi 

ganyong dengan komposisi pati ubi ganyong 3 gram, CMC (Carboxymethyl 
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cellulose) 1,25 gram, asam asetat glasial 1,5 ml dan sorbitol 1,1175 gram 

mendapatkan karakteristik terbaik yaitu kuat tarik 21,2232 MPa dan elongasi 

3,2922%. Kemudian pada variasi CMC (Carboxymethyl cellulose) 2 gram 

mendapatkan karakteristik terbaik yaitu elongasi 3,1089% dan kuat tarik 27,5345 

MPa. Pada penelitian terdahulu tersebut telah didapatkan formulasi paling optimum 

dalam pembuatan plastik biodegradable dan telah memenuhi standar SNI mengenai 

sifat mekanik plastik sehingga dapat dikembangkan untuk diterapkan sebagai 

pengemas produk hortikultura dengan melakukan pengujian karakterisasi dan 

mengamati pengaruhnya terhadap kualitas produk hortikultura, serta variasi suhu 

penyimpanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana karakteristik plastik biodegradable berbasis pati umbi 

ganyong sebagai kemasan produk hortikultura? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan kemasan plastik biodegradable berbasis 

pati umbi ganyong terhadap kualitas beberapa jenis produk hortikultura?  

3. Bagaimana pengaruh suhu penyimpanan terhadap kualitas produk 

hortikultura yang dikemas menggunakan kemasan plastik biodegradable 

berbasis pati umbi ganyong? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui karakteristik plastik biodegradable berbasis pati umbi 

ganyong sebagai kemasan produk hortikultura. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kemasan plastik biodegradable 

berbasis pati umbi ganyong terhadap kualitas beberapa jenis produk 

hortikultura. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan terhadap kualitas produk 

hortikultura yang dikemas menggunakan kemasan plastik biodegradable 

berbasis pati umbi ganyong. 

 

1.4  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan dapat memperoleh informasi terkait karakteristik plastik 

biodegradable berbasis pati umbi ganyong sebagai kemasan produk 

hortikultura. 

2. Diharapkan dapat memperoleh informasi terkait pengaruh penggunaan 

kemasan plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong terhadap 

kualitas beberapa jenis produk hortikultura. 

3. Diharapkan dapat memperoleh informasi terkait pengaruh penggunaan 

kemasan plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong terhadap 

kualitas produk hortikultura pada variasi suhu penyimpanan. 

 

1.5 Luaran 

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi penelitian berupa penerapan plastik biodegradable sebagai 

pengemas produk hortikultura dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Proposal Penelitian 

 

1.6 Batasan Penelitian 

Batasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Karakteristik yang diuji adalah kuat tarik, elongasi, biodegradabilitas, dan 

hidrofobisitas. 

2. Produk yang menjadi objek adalah stroberi dan anggur. 

3. Variasi suhu penyimpanan yang digunakan yaitu suhu ruang (27oC - 29oC) 

dan suhu rendah (2oC - 5oC). 

4. Pengujian kualitas buah anggur dan stroberi meliputi pengujian penurunan 

bobot produk, nilai kekerasan, dan total padatan terlarut. 


