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ABSTRAK
Pengembangan bioplastik merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengatasi
permasaalahan sampah. Bioplastik merupakan plastik yang diproduksi dari bahan-bahan
yang dapat diperbaharui seperti pati talas dan kitosan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh komposisi pati talas, kitosan dengan minyak jarak sebagai bahan
pemlastis terhadap uji kuat tarik, ketahanan bioplastik dalam pelarut dan kemampuan
degradasi bioplastik. Pembuatan bioplastik dilakukan dengan cara blending pati talas dan
kitosan pada berbagai komposisi dengan minyak jarak sebanyak 15% dari total campuran
pati talas dan kitosan. Karakterisasi bioplastik dilakukan dengan uji ketahanan bioplastik
dalam pelarut, uji kuat tarik dan uji biodegradasi plastik dengan menggunakan bakteri
Psedomonas aeroginosa. Hasil analisis ketahanan bioplastik dalam pelarut air, etanol dan HCl
(pH=5) dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah komposisi pati talas/kitosan
(50/50), pati talas/kitosan (40/60) dan pati talas/kitosan (60/40). Hasil uji kuat tarik
bioplastik komposisi pati talas/kitosan (40/60) memiliki nilai kuat tarik tertinggi yaitu 11.740
MPa, sedangkan yang terendah pada komposisi pati talas/kitosan (60/40) dengan nilai kuat
tarik sebesar 7.470 MPa. Persen elongasi terbesar terdapat pada bioplastik dengan komposisi
pati talas/kitosan (60/40) yaitu 18.905% dan persen elongasi terendah pada komposisi pati
talas/kitosan (50/50) yaitu sebesar 14.028%. Hasil pengamatan terhadap laju degradasi
bioplastik dari yang paling cepat terdegradasi ke yang paling lambat terdegradasi secara
berturut-turut adalah komposisi pati talas/kitosan (40/60), komposisi pati talas/kitosan
(60/40) dan komposisi pati talas/kitosan (50/50).
Kata Kunci: Bioplastik, kitosan, pati talas, minyak jarak
THE DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF BIOPLASTIC FROM CHITOSAN,
TARO STARCH (Colocasia esculenta) AND CASTOR OIL
ABSTRACT
Bioplastic development is one of the alternative solutions to overcome the problem of waste.
Bioplastic is plastics produced from renewable ingredients such as taro starch and chitosan.
The purpose of this study is to determine the effect of composition of taro starch and chitosan
with castor oil as a plasticizer toward tensile strength test, bioplastic resistance in solvent and
bioplastic degradation ability. Bioplastic was made by blending taro starch and chitosan on
various compositions which is 15% of them is castor oil. Bioplastic characterization was
performed by bioplastic resistance test in solvent, tensile strength test and plastic
biodegradation test by using Psedomonas aeroginosa bacteria. The results of analysis of
bioplastic resistance in water solvent, ethanol and HCl (pH=5) from highest to lowest were
taro starch/chitosan (50/50), taro starch/chitosan (40/60) and taro starch/chitosan (60/40).
The tensile strength test of bioplastic composition of taro starch/chitosan (40/60) has the
highest tensile strength value of 11,740 MPa, while the lowest is the composition of taro
starch/chitosan (60/40) with tensile strength value of 7,470 MPa. The largest percentage of
elongation was found in bioplastic with taro starch/chitosan composition (60/40) that was
18.905% and the lowest percentage of elongation in taro starch/chitosan composition (50/50)
that was 14.028%. The results of observations on the rate of bioplastic degradation from the
fastest degraded to the slowest degraded successively were taro starch/chitosan composition
(40/60), taro starch/chitosan composition (60/40) and starch/chitosan composition (50 / 50).
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PENDAHULUAN
Plastik banyak digunakan dalam berbagai keperluan manusia, seperti sebagai
pembungkus makanan, alas makanan dan minuman dan untuk keperluan lainnya.
Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas ini disebabkan sifatnya yang elastis,
transparan, serta kedap air. Plastik pada kenyataannya menimbulkan dampak negatif jika
dibuang ke lingkungan. Plastik mencemari lingkungan karena tidak dapat terdegradasi secara
cepat oleh mikroorganisme, serta membutuhkan waktu hingga ratusan tahun agar dapat
terurai dan menghasilkan dioksin jika dibakar (Darni, dkk., 2008).
Plastik yang sudah tidak dipakai menghasilkan sampah yang sulit terurai secara alami
oleh mikroba. Sampah plastik sudah menjadi permasalahan yang sangat mengkawatirkan.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Indonesia Solid Waste Association (InSWA) pada
tahun 2014, Indonesia menemati posisi kedua dalam menghasilkan sampah plastik yaitu
sebesar 5,4 juta ton lebih per tahunnya, dengan persentase sebesar 14% dari total produksi
sampah di Indonesia (Maryati, 2015).
Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk mengurangi jumlah sampah plastik
dengan menerapkan kantong plastik berbayar. Peraturan mengenai kantong plastik berbayar
ini, sebagaimana diuraikan dalam surat ederan Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan
Direktoral Jendral Pengolahan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun nomor:
S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang mekanisme penerapan dan harga kantong plastik berbayar.
Minimal harga satu kantong plastik adalah Rp.200,- sebagaimana dijelaskan dalam surat
edaran tersebut. Upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik ini dinilai tidak efektif.
Masyarakat lebih memilih untuk tetap memakai kantong plastik dibandingkan membawa
tempat sendiri. (Christian, 2016)
Solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, dibutuhkan alternatif plastik
ramah lingkungan yang berasal dari bahan alami serta tersedia dalam jumlah besar di alam,
dan dapat menghasilkan produk yang memiliki sifat seperti plastik konvensional tetapi mudah
terurai di lingkungan (Darni, dkk., 2008). Pengembangan bioplastik merupakan salah satu
solusi untuk memecahkan masalah ini. Bioplastik diproduksi dari senyawa-senyawa organik
yang dihasilkan dari bagian tanaman seperti selulosa, protein, dan pati yang merupakan
material-material yang dapat diperbaharui (renewable source).
Pemanfaatan pati dapat menjadi pilihan utama karena pati dapat diperoleh dari beras,
jagung, sagu, dan yang semuanya tumbuh dengan mudah di Aceh. Begitu juga dengan
tanaman talas tumbuh dengan mudah di Aceh bahkan banyak tumbuh secara liar. Publikasi
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kandungan pati pada talas cukup tinggi. Pati yang
dapat diekstraksi dari umbi talas mencapai 80%. Kadar pati yang dihasilkan dari umbi talas
nilainya lebih tinggi serta pati yang diperoleh lebih murni (Rahmawati, dkk., 2012).

METODE PENELITIAN
Bahan dan Peralatan
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah pati talas, kitosan, minyak
jarak, etanol (C2H5OH), natrium hidroksida (NaOH) pH 10, asam klorida (HCl) pH 5, asam
asetat (CH3COOH) 5%, mikroba Pseudomonas aeruginosa,Serbu Nutrisi Agar (NA), Aquades
(H2O), aluminium foil, dan koran. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alatalat gelas, hotplate, magnetic stirrer, timbangan analitik, cawan petri, alat uji tarik (IK Force
Tester MCT-2150), needle, Open, pembakar spiritus, Laminar Flow dan Autoklaf.
Isolasi Pati Talas
Pati dari umbi talas dapat diisolasi dalam skala laboratorium dengan cara umbi talas
dikupas, dan dipotong kecil– kecil. Selanjutnya dicuci dengan air kran ntuk menghilangkan
kotoran dan lendir. Umbi talas selanjutnya diblender dan dihomogenkan dengan air dengan
perbandngan (1:1). Campuran tersebut diperas dengan kain halus. Residu pada kain
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dihomogenkan lagi untuk mendapatkan pati yang lebih banyak. Filtrat yang dihasilkan
selanjutnya diendapkan dan dipisahkan dengan air yang terdapat di atas endapan.
Selanjutnya filtrat dikeringkan dalam oven dengan suhu 400C.
Untuk pemurnian, pati yang dihasilkan dilarutkan dengan NaOH 0,05 M dan
diendapkan lagi untuk menghilangkan protein yang ada pada pati. Endapan dipisahkan
dengan pelarut serta warna gelap yang timbul pada endapan dipisahkan dengan spatula.
Selanjutnya pati dicuci dengan HCl
0,1 M untuk menetralkan pati. Terakhir untuk
menghilangkan lemak, pati dicuci dengan kloroform: metanol (2:1), selanjutnya dicuci lagi
dengan air. Endapan pati murni selanjutnya dikeringkan dengan oven pada suhu 400C
(Simesek dan Sedef, 2012).
Pembuatan Bioplatik
Pembuatan bioplastik dilakukan dengan cara blending, ditimbang kitosan, pati Talas
dan minyak jarak dengan massa bervariasi yang sudah ditentukan (Tabel 3.1). Kitosan
dilarutkan dalam asam asetat 5% dengan magnetik stirer. Kemudian dilakukan hal yang sama
terhadap pati talas sehingga pati larut. Kedua larutan dicampur dalam gelas kimia dan
ditambahkan gliserol sebanyak 15% (0,3 gram). Setelah sampel mulai membentuk gel,
sampel dituang ke dalam cetakan dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 75oC sampai
semua pelarut menguap dan diperoleh plastik biogdegredabel (Yuniarti, dkk.,2014).
Tabel 1. Rancangan Eksperimen pada Pembuatan Bioplastik
No

Kitosan/Pati Talas
(%)

Massa Kitosan
(g)

Massa Talas
(g)

Massa Total
(g)

Minyak Jarak
(g)

1

40/60

0,56

0,84

1,4

0,21

2

50/50

0,70

0.7

1,4

0,21

3

60/40

0,84

0,56

1,4

0,21

Uji Tarik
Sampel bioplastik dipotong dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm.. Sampel
dijepit pada rahang bagian bawah dan atas alat uji tarik. Dijalan kanal sesuai dengan kondisi
yang sudah di tentukan sehingga sampel terputus. Diulangi prosedur diatas untuk masingmasing sampel dilakukan 3 kali uji tarik. Dicatat uji tarik yang disajikan dalam bentuk table
antara kuat tarik dengan perpanjangan, Hasan (dalam Fitri, 2009).
Uji Ketahanan Bioplastik Dalam Pelarut
Plastik dipotong dengan ukuran 1 cm x 1 cm. Plastik yang telah dipotong kemudian
ditimbang dengan neraca analitik. Plastik dimasukkan kedalam gelas kimia 10 ml yang telah
diisi pelarut sebanyak 5 ml, kemudian didiamkan dalam suhu kamar. Setiap satu menit,
plastik diambil, pelarut di permukaan plastik dilap dengan tisu, kemudian ditimbang. Langkah
ini dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh berat konstan (Pimpan, dkk., 2001).
Uji Biodegrasi
Proses biodegrdasi ini dilakukan di dalam medium agar nutrisi (NA). Medium NA di
buat dengan melarutkan Sebanyak 10 gram serbuk NA dengan 100 mL Aquades didalam
erlenmeyer, ditutup dengan Aluminium foil dan di panaskan diatas hotplate selama 15 menit
sampai homogen. Kemudian diinkubasi dalam Autoklaf selama 15 menit. Selanjutnya,
medium NA dimasukan kedalam 24 didalam cawan petri. Dimana dalam 12 buah cawan petri
diisi Bateri Pseudomonas aeruginosa dan 12 buah lain hanya berisi media NA. Sampel
bioplastik yang sudah dipotong dengan ukuran (1x1) cm masing-masing yang sudah
dimasukkan ke dalam 24 cawan petri yang sudah disiapkan dan selanjutnya ditutup dan
dibungkus. Pengamatan di lakukan setiap 5 hari selama 20 hari (Samingan, 2008).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Ketahanan Bioplastik Dalam Pelarut
Uji liofobisitas dilakukan dengan cara menimbang massa sampel bioplastik dengan
ukuran 1 cm x 1 cm sebelum dan sesudah dicelupkan dalam berbagai pelarut. Penelitian ini
menggunakan empat jenis pelarut yakni air, etanol, HCl, dan NaOH Hasil pengamatan dari
daya serap pelarut konstan bioplastik ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Daya Serap Konstan Bioplastik pada Berbagai Pelarut
No.

Komposisi (%)
Pati Talas/ Kitosan

Air

Daya Serap Terhadaap Pelarut (%)
Etanol
HCl (pH 5)
NaOH (pH 10)

1

60/40

12,125

0,280

13,472

17,125

2

50/50

8,782

0,231

10,062

10,701

3

40/60

10,843

0,249

19,011

14,246

Berdasarkan data di atas, daya serap bioplastik cendrung menurun dengan
meningkatnya persentase kitosan, kecuali pada etanol karena etanol tidak terserap oleh
bioplastik. Hal ini disebabkan karena sifat kitosan yang hidrofobik dan tidak larut dalam air.
Selain dengan pelarut etanol daya serap pelarut terendah yaitu pada sampel bioplastik
dengan perbandingan kitosan/pati talas (50/50) dengan pelarut air yaitu 8,782%. Daya serap
pelarut tertingi pada sampel bioplastik dengan komposisi kitosan 60% dengan pelarut HCl
yaitu 19,011%, hal ini terlihat dari bentuk sampel bioplastik yang mengembung setalah
dicelupkan kedalam pelarut. Ini menunjukkan adanya pori-pori pada sampel bioplastik,
sehingga pelarut mengisi pori- pori pada bioplastik tersebut (Sanjaya dan Puspita, 2009).
Perbandingan antara pelarut HCl dengan NaOH, berdasarkan data hasil uji, bioplastik
dengan komposisi pati talas/ kitosan (40/60) menyerap pelarut HCl sebesar 19,001% lebih
besar dari pada pelarut NaOH dengan daya serap pelaut sebesar 14.246%, sedangkan pada
bioplastik variasi pati talas/ kitosan (60/40) daya serap pelarut NaOH lebih tinggi yaitu
13.472% dari pada pelarut HCl yaitu 13,472%. Ini menunjukkan semakin banyak persentase
kitosan maka semakin mudah menyerap pelarut asam dan semakin sulit menyerap pelarut
yang bersifat basa. Kitosan memiliki sifat tidak larut dalam air, larut dalam larutan asam dan
tidak larut dalam larutan basa dan ikatan silang kitosan memiliki sifat tidak larut dalam media
campuran asam dan basa serta memiliki keareaktifan yang tinggi karena memiliki gugus NH 2
dan –OH. (Muzzarelli,1997).
Tabel 3. Persentse Ketahanan Bioplastik Terhadap Berbagai Pelarut
Komposisi (%)
Daya Tahan Terhadaap Pelarut (%)
No.
Pati Talas/ Kitosan
Air
Etanol
HCl (pH 5)
NaOH (pH 10)
1
60/40
87.875
99.720
86.528
82.875
2

50/50

91.218

99.769

89.938

89.299

3

40/60

89.157

99.751

80.989

85.754

Berdasarkan dari Tabel 4.2 dapat diamati persentase ketahanan bioplastik terhadap berbagai
pelarut yang paling tinggi ketahanannya adalah menggunakan pelarut etanol. Persentase
ketahanan plastik terhadap etanol lebih tinggi dari ketahanan pelarut air, hal ini dipengaruhi
oleh ikatan hidrogen, pati dan kitosan mempunyai gugus -OH yang beriktan dengan air.
Pelarut etanol juga bisa membentuk ikatan hidrogen tetapi etanol hanya mengikat air dari
bioplastik sehingga massa dari bioplastik berkurang (Listiyaningsih, 2013).
Uji Kuat Tarik
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Uji tarik ini dilakukan dengan cara sampel bioplastik dipotong dengan ukuran yang
telah disesuaikan dengan alat uji serta dijepit pada grip bagian atas dan bawah. Berikut
Gambar 2 grafik tegangan terhadap perpanjangan bioplastik saat putus yang dihasilkan pada
uji tarik

Gambar 2. Grafik Tegangan Terhadap Perpanjangan dari (a) Bioplastik Pati Talas/Kitosan
(60/40); (b) Bioplastik Pati Talas/Kitosan (50/50); (c) Bioplastik Pati Talas/Kitosan (40/60).
Berdsarkan Gambar 4.3 diatas, bioplastik pati talas/kitosan (40/60) memiliki puncak
tegangan tertinggi sedangkan tegangan terendah diperoleh pada bioplatik komposisi
bioplastik pati talas/kitosan (60/40). Perenggangan sampel biolastik paling tinggi terdapat
pada sampel bioplastik pati talas/kitosan (60/40) sedangakan yang terendah pada sampel
bioplastik pati talas/kitosan (50/50). Tinggi puncak tegangan terhadap perpanjangan
renggangan saat putus nilai Modulus Young yang merupakan rasio antara kuat tarik saat
putus terhadap perpanjangan bioplastik. Hasil pengujian bioplastik kitosan/ pati talas dapat
dilihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. Hasil Uji Kuat Tarik
No.

Variasi (%)

Kuat Tarik

Elonagansi

Modulus Young

Pati Talas : Kitosan

(MPa)

(%)

(MPa)

1

60:40

7.470

± 1.460

18.905

± 2.696

9.802

2

50:50

9.849

± 0.153

14.028

± 0.685

14.751

3

40:60

11.740

± 0.676

17.716

± 0.033

8.519

Kuat tarik merupakan gaya maksimum yang dapat ditahan oleh bioplastik hingga
terputus. Berdasarkan Table 4 hasil uji tarik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada
peningkatan persentase kitosan mengakibatkan nilai kuat tarik bioplastik mengalami
kenaikan. Nilai kuat tarik tertinggi yaitu pada variasi bioplastik pati talas/kitosan (40/60)
dengan nilai kuat tarik rata – rata sebesar 11,74 MPa, sedangkan yang terendah pada
komposisi pati talas/kitosan (60/40) dengan nilai kuat tarik rata – rata sebesar 7,47 MPa.
Peningkatan persentase kitosan akan mengakibatkan banyaknya ikatan hidrogen yang terjadi
di dalam campuran, baik intermolekuler maupun intramolekuler sehingga nilai kuat tarik pada
pada bioplastik akan lebih besar karena lebih besar energi yang dibutuhkan untuk
memutuskan ikatan hidrogen tersebut (Sanjaya dan Puspita 2011).
Peningkatan persentase kitosan maupun persentase pati talas tidak menunjukan tren
peninkatan maupun penurunan terhadap persen elongansi bioplastik. Nilai persentase
elongansi terbesar terdapat pada variasi pati talas /kitosan (60/40) yaitu 18,905%,
sedangkan nilai terendah pada variasi 50/50 yaitu sebesar 14,028%. Ikatan hidrogen yang
terjadi antara pati-kitosan pada bioplastik variasi pati talas/kitosan (50/50) lebih maksimal
dibandingkan variasi bioplastik lainnya. Oleh karena itu, interaksi hidrogen antara pati215
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pemlastis (minyak jarak) maupun kitosan-pemlastis tidak banyak terjadi sehingga elastisitas
bioplastik variasi pati talas/kitosan (50/50) lebih rendah (Listiyaningsih, 2013).
Uji Biodegradasi

Gambar 3 Hasil Degradasi Sampel Bioplastik dalam Baketri
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Gambar 4 Hasil Degradasi Sampel Bioplastik tanpa Baketri
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Gambar 3 dan 4 menunjukan perbadingan antara bioplastik sebelum dan setelah
diinkubasi kedalam medium bakteri dalam selang waktu tertentu dalam medium bakteri dan
medium yang tidak dibubuhi bakteri . Bedasarkan gambar tersebut terlihat adanya bagian
dari bioplastik yang terurai. Penguaraikan sampel ini terlihat meningkat dengan
bertambahnya waktu inkubasi. Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa variasi bioplastik
pati talas/kitosan (60/40) pada medium yang dibubuhi bakteri cendrung lebih cepat terurai
dari variasi lainnya. Hal ini membuktikan bahwa plastik variasi pati talas/kitosan (60/40)
memiliki kemampuan daya serap air lebih tinggi sehingga mempengaharui kekuatan rantai
dan tingginya gaya antar rantai dari ikatan hidrogen antar gugus hidroksil pada rantai yang
menyebabkan mudah berinteraksi dengan adanya aktivitas mikroorganisme yang telah
dibubuhi pada medium uji (Lazuardi, dkk., 2013). Kecepatan degradasi sampel bioplastik
dalam medium bakteri dengan medium tanpa dibubuhi bakteri dapat dibandingkan antara
kedua gambar tersebut. Sampel yang tidak dibubuhi bakteri terlihat lebih cepat dalam proses
degradasi
plastik dibandingkan dengan medium yang dibubuhi bakteri Psedumonas
aerogenosa. Medium yang dibubuhi bakteri di semua bagian medium ini mengakibatkan
medium tersebut hanya ditumbuhi dan dikuasai oleh bakteri Psedumonas aerogenosa saja,
sedangkan medium yang tidak dibubuhi bakteri, sangat memungkinkan ditumbuhi oleh
berbagai jenis bakteri maupun mikroorganisme lain seperti jamur sehingga dalam proses
degradasi terjadi pegeroyokan terhadap sampel bioplastik. Munculnya mikroorganisme pada
medium pendegradasi ini sangat mungkin terjadi dikarenakan proses persiapan medium
degradasi sangat rentan terkontaminasi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisi dari penilitian dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Hasil analisis ketahanan bioplastik dalam pelarut air, etanol dan HCl (pH=5) dari yang
paling tinggi ke yang paling rendah adalah komposisi pati talas/kitosan (50/50), pati
talas/kitosan (40/60) dan pati talas/kitosan (60/40).
2. Hasil uji kuat tarik bioplastik komposisi pati talas/kitosan (40/60) memiliki nilai kuat
tarik tertinggi yaitu 11.740 MPa, sedangkan yang terendah pada komposisi pati
talas/kitosan (60/40) dengan nilai kuat tarik sebesar 7470 MPa. Persen elongasi
terbesar terdapat pada bioplastik dengan komposisi pati talas/kitosan (60/40) yaitu
18,905% dan persen elongasi terendah pada komposisi pati talas/kitosan (50/50)
yaitu sebesar 14,028%.
3. Hasil pengamatan terhadap laju degradasi bioplastik dari yang paling cepat
terdegradasi ke yang paling lambat terdegradasi adalah komposisi pati talas/kitosan
(40/60), komposisi pati talas/kitosan (60/40) dan komposisi pati talas/kitosan
(50/50).

Saran
Pengembangan bioplastik merupakan alternatif untuk memecahkan permasalahan
sampah saat ini. Pengembangan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut
seperti uji SEM, FTIR, XRD dan uji permeabilitas oksigen
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