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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari permasalahan sampah. 

Sumber sampah bisa berasal dari rumah tangga, pasar, tempat umum maupun 

jalan. Jenis sampah juga bermacam-macam mulai dari sampah kertas, logam, 

gelas, plastik, karet, dan lain-lain.  Plastik salah satu sampah yang banyak di 

hasilkan karena penggunaannya untuk berbagai keperluan seperti alat rumah 

tangga, mainan anak-anak, komponen kendaraan bermotor dan masih banyak 

lagi. Hampir setiap masyarakat menggunakan plastik, hal tersebut disebabkan 

karena plastik mempunyai keunggulan seperti ringan, kuat, tahan air dan tentu 

harganya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sehingga penggunaan 

plastik akan terus meningkat seiring pertumbuhan dan perkembangan jumlah 

penduduk (Vogler, 1983) 

Umumnya plastik yang digunakan adalah hasil sintesis polimer 

hidrokarbon berasal dari fosil menghasilkan minyak bumi yang jumlahnya 

terbatas dan bersifat termoplastik atau akan meleleh jika dipanaskan melebihi 

titik didihnya namun tidak terdegradasi (nonbiodegradable) melainkan kembali 

memadat setelah dingin. Sampah plastik yang bersifat nonbiodegradable tidak 

dapat terdegradasi oleh mikroorganisme atau sukar dirombak secara hayati 

sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan limbah, pencemaran lingkungan 

dan kerusakan lingkungan hidup (Sanjaya dan Tyas, 2009). Untuk mengurangi 

permasalahan yang terjadi maka diperlukan penelitian mengenai plastik yang 

bersifat mudah diuraikan dan ramah lingkungan.  

Pengembangan plastik ramah lingkungan dibuat agar mudah diuraikan 

oleh aktivitas mikroorganisme pengurai sehingga disebut dengan bioplastik 

karena hampir seluruh bahan bakunya dapat diperbaharui. Bioplastik atau 

bioplastik terbuat dari pencampuran polimer sintetik dan polimer alam atau 

biopolimer dengan memanfaatkan limbah yang sudah dianggap tidak berguna.  
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Menurut Darni & Utami (2010) bioplastik terbuat dari bahan utama pati 

karena sifatnya yang mudah terdegradasi oleh alam menjadi senyawa-senyawa 

yang ramah lingkungan. Formulasi terbaik dari bahan-bahan pembuat plastik 

yang mendekati sifat plastik SNI, yaitu kuat tarik 24,7-302 MPa, elongasi 21-

220% dan hidrofobisitas 99% (Anggraini, 2013). Beberapa pengembangan 

bioplastik dengan menggunakan bahan alam seperti biji-bijian yang mengadung 

pati telah dilakukan, diantaranya adalah biji buah nangka yang pemanfaatannya 

masih terbatas sehingga masyarakat hanya mengkonsumsi buahnya saja 

sedangkan bijinya hanya menjadi limbah. 

Biji nangka yang keberadaannya sangat melimpah belum banyak 

dimanfaatkan atau hanya dibuang begitu saja meskipun kandungan patinya 

cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan biji buah nangka bukan termasuk bahan 

utama makanan pokok pengganti pati (Anggraini, 2013). Biji nangka 

mengandung pati sebanyak 36,7 gram dari 100gram yang berfungsi sebagai 

bahan pembuat bioplastik (Fairus dkk, 2010). Berdasarkan hasil penelitian 

Anggraini (2013) formulasi terbaik dihasilkan oleh campuran pati-aquades-

gliserol 20% menghasilkan plastik dengan nilai kuat tarik sebesar 58,83 MPa, 

elongasi 22,5%, hidrofobisitas 79,02%, dan terdegradasi 54% dalam waktu 6 

hari dengan degradabilitas 7,4 mg/hari. Selain pati, pembuatan bioplastik juga 

diperlukan penambahan selulosa dan gliserol untuk menghasilkan bioplastik 

terbaik (Septiosari, 2014) 

Penambahan selulosa pada bioplastik bertujuan untuk memperbaiki sifat 

fisik dan mekanik seperti meningkatkan nilai kuat tarik plastik. Selain itu, 

menurut Behjat (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi kadar selulosa suatu 

plastik maka akan lebih cepat terdegradasi. Jadi, fungsi selulosa dalam 

pembuatan bioplastik berkaitan dengan sifat degradasinya. Berdasarkan 

penelitian Septiosari (2014) bioplastik yang dibuat dari pati (biji manga)-selosa 

(serbuk kayu jati) mendapatkan formulasi terbaik perbandingan pati-selulosa 8:2 

pada penambahan gliserol 15% dengan hasil kuat tarik sebesar 6,2551 mpa, 

elongasi 13,433%, hidrofobisitas 81,77%, dan terdegradasi 23,05% dengan 

perkiraan waktu terdegradasi 26 hari 1 jam.  
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Selain serbuk kayu, bahan alami lainnya yang memiliki kandungan 

selulosa cukup tinggi adalah kulit kacang tanah, yaitu sebesar 63,5% (Murni, 

2008). Banyak industri yang menggunakan kacang tanah sebagai bahan baku 

untuk menghasilkan produk olahan yang berkualitas, namun hanya 

menggunakan bijinya sedangkan kulitnya dibuang begitu saja. Menurut Asngad 

(2016) dalam pembuatan kertas, rata-rata ketahanan tariknya 2,3531 N dan 

ketahanan sobeknya 9,277311 N dengan formulasi 50% limbah bulu ayam: 50% 

limbah kulit kacang tanah. 

Dalam pengolaham bioplastik diperlukan proses penambahan pati dengan 

plasticizer untuk memperbaiki sifat mekaniknya terutama sifat elastisitasnya 

(Darni dan utami, 2010). Salah satu jenis plasticizer yang banyak digunakan 

dalam pembuatan plastik bioplastik adalah gliserol. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan memanfaatkan biji nangka sebagai sumber pati untuk 

pembuatan bioplastik dengan penambahan selulosa dari kulit kacang tanah dan 

gliserol.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah di dalam penelitian dan mencegah terjadinnya 

perluasan masalah serta mempermudah dalam memahami masalah, maka perlu 

adanya pembatasan sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitan ini adalah biji nangka, kulit kacang tanah, dan 

gliserol. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah bioplastik yang terbuat dari biji nangka 

dan kulit kacang tanah dengan penambahan gliserol. 

3. Parameter 

Parameter dalam penelitian ini adalah sifat mekanik (ketahanan tarik, 

perpajangan putus dan sifat biodegradabilitas) bioplastik dari biji nangka 

dan kulit kacang tanah dengan penambahan gliserol. 
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C. Rumusan Masalah 

Bagaimana ketahanan tarik, perpanjangan putus, dan sifat biodegradabilitas 

bioplastik dari biji nangka dan kulit kacang tanah dengan penambahan gliserol ?. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Mengetahui ketahanan tarik, perpanjangan putus, dan sifat biodegradabilitas 

bioplastik dari biji nangka dan kulit kacang tanah dengan penambahan gliserol. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapakan agar hasilnya dapat bermanfaat: 

1. Bagi peneliti: 

a. Dapat menambah pengetahuan terutama tentang pembuatan plastik 

dari bahan alami. 

b. Menghasilkan produk plastik yang berkualitas dan ramah lingkungan. 

2. Bagi masyarakat: 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang pemanfaatan biji 

nangka, kulit kacang tanah dan gliserol. 

b. Meningkatkan nilai guna biji nangka, kulit kacang tanah, dan gliserol. 

c. Dapat menguragi penggunaan plastik sintesis yang sulit di uraikan. 

3. Bagi pendidikan: 

a. Memberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan dan pengolahan biji 

nangka dan kulit kacang tanah pada bab limbah. 

b. Memberikan informasi mengenai cara pengolahan bioplastik 

c. Mendorong peneliti selanjutnya untuk menggunakan bahan limbah 

lainnya untuk dijadikan bioplastik. 

 

 

 




