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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Saat ini pemanfaatan polimer telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sering kita 

jumpai sehari-hari adalah plastik (Lindeman, 1971). Plastik telah banyak 

digunakan secara besar-besaran untuk berbagai keperluan, seperti alat rumah 

tangga, alat-alat listrik, komponen kendaraan bermotor, mainan anak-anak 

dan masih banyak lagi. Penggunaan plastik ini akan terus meningkat dengan 

semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Hal ini 

disebabkan oleh banyaknya keunggulan plastik, diantaranya jauh lebih ringan 

dibandingkan gelas atau logam, transparan, tidak korosif, dan juga tidak 

mudah pecah. Dengan semakin meningkatnya penggunaan bahan plastik 

maka akan semakin besar sampah yang dihasilkan dan akan menimbulkan 

masalah untuk lingkungan sekitar tempat pembuangan sampah. Masalah yang 

ditimbulkan oleh sampah plastik adalah karena tidak hancurnya sampah 

plastik oleh mikroorganisme atau sifat non-biodegradasi plastik. 

Plastik yang umumnya digunakan adalah hasil sintesis polimer 

hidrokarbon dari minyak bumi, seperti polietilena (PE) , polipropilena (PP), 

polisterena (PS), polivinil klorida (PVC) dan sebagainya yang bersifat 

termoplastik, bila dibakar tidak terdegradasi, melainkan hanya meleleh, tetapi 

setelah dingin akan kembali memadat. Berbagai cara telah banyak ditempuh 

dalam penanggulangan limbah plastik seperti daur ulang dan pembakaran 

limbah plastik. Akan tetapi penggunaan plastik daur ulang dinilai tidak 

efisien karena prosesnya lebih sulit dan pengolahannya lebih mahal 

dibandingkan membeli bahan baku plastik yang baru. Sedangkan pengolahan 

limbah plastik dengan cara pembakaran menghasilkan gas beracun bagi 

manusia dan meningkatkan pemanasan global. Sampah plastik bekas pakai 

tidak akan hancur meskipun telah ditimbun dalam waktu lama, sehingga 

mengakibatkan penumpukan sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran 
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dan kerusakan bagi lingkungan hidup. Untuk mengurangi terjadinya 

penimbunan sampah plastik maka dilakukan penelitian pembuatan plastik 

ramah lingkungan (biodegradable).  

Plastik ramah lingkungan merupakan plastik yang dapat terurai oleh 

aktivitas mikroorganisme pengurai. Plastik ramah lingkungan memiliki 

kegunaan yang sama seperti plastik sintetis atau plastik konvensional. Plastik 

ramah lingkungan biasanya disebut dengan bioplastik, yaitu plastik yang 

seluruh atau hampir seluruh komponennya berasal dari bahan baku yang 

dapat diperbaharui.  

Penelitian tentang pembuatan plastik ramah lingkungan 

(biodegradable) sudah pernah dilakukan. Diantaranya pembuatan plastik 

berbahan dasar polypropylene bekas dan pati sagu yang diteliti oleh Maria 

(2011), dengan meneliti pengaruh penambahan gula jagung pada plastik 

biodegradabilitas campuran polypropylene bekas dan pati sagu. Nilai 

mekanik terbaik dimiliki oleh sampel yang mengandung 10 g gula jagung 

dengan nilai kuat lentur 96,9 kg/cm
2
 dan nilai kuat tekan 87,04 kg/cm

2
. Pada 

penelitian Mia (2012), mensintesis struktur permukaan terhadap daya 

degradasi plastik biodegradable ”nata de manihot”. Struktur permukaan yang 

baik terdapat pada penambahan gliserol. Menurut penelitian Richana (2004) 

kandungan pati dalam gembili dapat menjadi alternatif bahan dasar 

pembuatan film plastik biodegradable karena diantara umbi-umbian seperti 

ganyong, ubi kelapa (uwi) dan suweg, gembili memiliki rendemen pati 

tertinggi.  Firdaus, dkk (2008) dalam penelitiannya menggabungkan antara 

kitosan dengan pati untuk membuat plastik. Bahan yang digunakan yaitu pati 

kitosan serta gliserol sebagai plasticizer. Dengan menggunakan gliserol 

sebagai plasticizer menghasilkan plastik yang berbeda dari keadaan awalnya. 

Menurut Yoshida, dkk (2009), plastik yang dibentuk dari polimer murni 

bersifat rapuh sehingga digunakan plasticizer untuk meningkatkan 

fleksibilitasnya. Plastik kitosan dengan penambahan plasticizer mempunyai 

sifat lebih fleksibel dari pada plastik tanpa plasticizer. Menurut penelitian 

Rahardiyanto (2013) plastik biodegradable terdiri dari bahan pati ubi kayu 
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dan serat batang ubi kayu dengan penambahan gliserol. Dalam penelitianya 

parameter yang diukur hanya uji titik leleh dari plastik biodegradable. 

Kulit singkong pada umumnya digunakan untuk pupuk kompos dan 

makanan ternak oleh masyarakat. Kandungan pati yang berasal dari kulit 

singkong yang cukup tinggi dapat digunakan sebagai plastik ramah 

lingkungan (biodegradable). Potensi tersebut dapat digunakan sebagai 

peluang untuk memberikan nilai tambah pada kulit singkong sebagai bahan 

dasar dalam pembuatan kemasan plastik yang ramah lingkungan. 

Kulit umbi ubi kayu yang diperoleh dari produk tanaman ubi kayu 

(Manihot utilissima) merupakan limbah utama pangan di negara-negara 

berkembang. Semakin luas areal tanaman ubi kayu diharapkan produksi umbi 

yang dihasilkan semakin tinggi yang pada gilirannya semakin tinggi pula 

limbah kulit yang dihasilkan. Setiap kilogram ubi kayu biasanya dapat 

menghasilkan 15 – 20 % kulit umbi. Kandungan pati kulit ubi kayu yang 

cukup tinggi, memungkinkan digunakan sebagai pembuatan film plastik 

biodegradasi. Komponen kimia kulit singkong adalah sebagai berikut: protein 

8,11 %, serat kasar 15,20 %, pektin 0,22 %,  lemak kasar 1,44 %, karbohidrat 

16,72 %, kalsium 0,63 %, air 67,74 % dan abu 1,86%. Sedangkan komponen 

kimia dan gizi daging singkong dalam 100 g adalah protein 1 g, kalori 154 g,  

karbohidrat 36,8 g dan lemak 0,1 g. Selain itu kulit singkong juga 

mengandung tannin, enzim peroksida, glukosa, kalsium oksalat, serat dan 

HCN (Rukmana, 1986). 

Ban (2006) menyatakan bahwa plastik berbahan baku pati memiliki 

beberapa kelemahan. Bioplastik ini kurang tahan terhadap air (kurang 

hidrofobik/bersifat hidrofilik) dan sifat mekaniknya masih rendah (kekuatan 

tarik dan modulus Young). Salah satu cara untuk mengurangi sifat hidrofilik 

adalah dengan mencampur pati dengan biopolimer lain yang bersifat 

hidrofobik, seperti selulosa, kitosan, dan protein. Sedangkan untuk 

memperbaiki sifat mekaniknya (terutama sifat elastisitasnya), dapat 

dilakukan dengan mencampur pati dengan plasticizer. Pada proses pembuatan 

plastik ramah lingkungan (biodegradable) perlu ditambahkan plasticizer agar 
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plastik yang dihasilkan lebih elastis, fleksibel dan tahan terhadap air (Darni, 

dkk. 2008). Penambahan ini bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik, sifat 

mekanik dan melindungi plastik dari mikroorganisme yang dapat merusak 

plastik. 

Salah satu plasticizer yang banyak digunakan dalam pembuatan plastik 

ramah lingkungan (biodegradable) adalah gliserol. Hal ini dikarenakan 

gliserol sebagai plasticizer dapat memberikan sifat yang lebih elastis terhadap 

plastik jika dibandingkan plasticizer lain, seperti sorbitol (Paramawati, 2001). 

Gliserol termasuk senyawa yang banyak ditemui di alam dan harganya relatif 

murah. Selain itu, gliserol bersifat ramah lingkungan, karena senyawa ini 

dengan mudah dapat terdegradasi oleh mikroorganisme (Marhanah, 2008).   

Pada penelitian Poernomo, (2013) memanfaatkan minyak jelantah 

untuk bahan dasar pembuatan bioedisel. Hasil olahan minyak jelantah 

tersebut tidak hanya menghasilkan bioedisel melainkan juga menghasilkan 

gliserol yang dapat dimanfaatkan untuk membuat plastik ramah lingkungan. 

Pembuatan gliserol dari minyak jelantah dilakukan melalui dua tahap reaksi, 

yaitu reaksi esterifikasi asam lemak bebas dalam minyak minyak kelapa 

bekas (jelantah) dengan metanol menggunakan katalisator H2SO4, kemudian 

dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi minyak kelapa bekas (jelantah) 

hasil reaksi tahap pertama dan metanol menggunakan katalisator NaOH. 

Penggunaan katalis asam disamping itu katalis basa berguna menurunkan 

kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa bekas (jelantah). Karena 

minyak kelapa bekas (jelantah) yang digunakan berasal dari minyak kelapa 

yang didalamnya mengandung asam lemak seperti asam kaprilat 8%, asam 

kaprat 7%, asam laurat 48%, asam miristat 17,5%, asam palmitat 8,8%, asam 

stearat 2%, asam oleat 6% dan asam linoleat 2,5%.(Kirk Othmer, 1951)  

Dari latar belakang persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PEMANFAATAN TEPUNG KULIT 

SINGKONG (Manihot utilissima) UNTUK PEMBUATAN PLASTIK 

RAMAH LINGKUNGAN (BIODEGRADABLE) DENGAN 

PENAMBAHAN GLISEROL DARI MINYAK JELANTAH 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan maka dalam penelitian ini 

dibatasi sebagai berikut:  

1. Subjek penelitian adalah kulit singkong (Manihot utilissima), gliserol dari 

minyak jelantah, dan maizena 

2. Obyek penelitian adalah plastik ramah lingkungan dari kulit singkong 

(Manihot utilissima) 

3. Parameter yang diukur adalah uji sifat mekanik plastik ramah lingkungan 

(perpanjangan putus dan ketahanan tarik) dan uji organoleptik plastik 

ramah lingkungan (tekstur) 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketahanan tarik dan perpanjangan putus plastik ramah 

lingkungan dari kulit singkong (Manihot utilissima) dengan penambahan 

gliserol dari minyak jelantah? 

2. Bagaimana sifat organoleptik (tekstur) plastik ramah lingkungan dari kulit 

singkong (Manihot utilissima) dengan penambahan gliserol dari minyak 

jelantah? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah 

1. Untuk mengetahui ketahanan tarik dan perpanjangan putus plastik ramah 

lingkungan dari kulit singkong (Manihot utilissima) dengan penambahan 

gliserol dari minyak jelantah  

2. Untuk mengetahui sifat organoleptik (tekstur) plastik ramah lingkungan 

dari kulit singkong (Manihot utilissima) dengan penambahan gliserol dari 

minyak jelantah  
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E. Manfaat Peneletian  

1. IPTEK 

a. penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk sosialisasi ke masyarakat 

bahwa kulit singkong (Manihot utilissima) dapat diolah menjadi 

barang yang dapat dimanfaatkan selain sebagai pakan ternak dan 

berbagai olahan makanan. 

b. penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk mengetahui ketahanan 

tarik dan perpanjangan putus plastik ramah lingkungan dari kulit 

singkong (Manihot utilissima) dengan ditambah konsetrasi gliserol 

dari minyak jelantah yang berbeda. 

c. penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya.  

2. Bagi masyarakat  

a. hasil penelitian ini dapat dikembangkan sebagai sentra usaha kecil 

yang dapat menambah pendapatan masyarakat. 

b. meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dalam 

pengaplikasian kulit singkong (Manihot utilissima).   

3. Bagi peneliti  

a. dapat memperoleh pengalaman langsung cara membuat plastik ramah 

lingkungan dari kulit singkong (Manihot utilissima) dengan 

penambahan konsentrasi gliserol dari minyak jelantah. 

b. dapat menambah wawasan, pengetahuan, maupun ketrampilan peneliti 

khususnya yang terkait dengan penelitian karakteristik plastik ramah 

lingkungan dari kulit singkong (Manihot utilissima). 

c. dapat mengetahui ketahanan tarik dan perpanjangan putus plastik 

ramah lingkungan dari kulit singkong (Manihot utilissima) dengan 

penambahan gliserol dari minyak jelantah. 

d. dapat mengetahui hasil uji organoleptik terhadap plastik ramah 

lingkungan dari kulit singkong (Manihot utilissima) dengan 

penambahan gliserol dari minyak jelantah. 


