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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Peningkatan penggunaan plastik kemasan dari bahan baku sintetik 

telah menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya pencemaran 

lingkungan karena sukar terurai dilingkungan, baik oleh radiasi matahari 

maupun oleh mikroba pengurai, sehingga terjadi penumpukan sampah 

plastik. Kelemahan dari plastik sintetis yaitu bahan utama pembuat plastik 

yang berasal dari minyak bumi yang jumlahnya akan semakin menipis dan 

sulit terdegradasi karena memiliki berat molekul yang sangat tinggi dan 

keaktifan yang rendah (Fauzi, 2013). Dari permasalahan tersebut,perlu 

dikembangkan penggunaan bahan alternatif terbuat dari polimer alam yang 

dapat mengurangi ketergantungan masyarakat akan plastik konvensional 

yaitu dengan membuat plastik ramah lingkungan (Bioplastik). 

Bioplastik adalah plastik yang cepat hancur dan terurai oleh 

aktivitas mikroorganisme yang ada ditanah akan menjadi air dan 

karbondioksida setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan 

masyarakat. Sifatnya yang mudah kembali ke alam (Rasyidi, 2012). 

Bioplastik mudah diperbaharui karena senyawa-senyawa penyusunnya bisa 

berasal dari limbah hewan dan tanaman yang mengandung pati, selulosa, 

lignin dan protein (Averous, 2004). Pada pembuatan plastik biodegradable 

bertujuan untuk memanfaatkan bahan dasar seperti limbah tumbuhan atau 

limbah hewan sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradabel karena 

di Indonesia keberadaannya dialam melimpah sehingga lebih ekonomis dan 

tidak berbahaya bagi lingkungan.  

Komponen-komponen yang ada dalam pembuatan plastik 

biodegradabel yaitu adanya pati atau karbohidrat, selulosa, kitosan dan 

gliserol. Menurut penelitian Anggarini (2013) formulasi terbaik dari bahan-

bahan pembuat plastik yang mendekati sifat plastik SNI, yaitu kuat tarik  
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24,7-302Mpa, elongasi 21-220%, dan hidrofobisitas 99%, dihasilkan oleh 

campuran pati-gliserol 20%. Pelarut yang menghasilkan plastik dengan 

sifat yang mendektati plastik SNI adalah pelarut aquades. Bahan alami 

yang digunakan untuk pembuatan plastik biodegradable yang 

mengantisipasi masalah limbah plastik sintetis yaitu salah satunya adalah 

umbi ganyong. 

Tanaman ganyong sebagai umbi-umbian lokal yang belum 

dimanfaatkan secara optimal ternyata memiliki keunggulan dalam hal 

jumlah bagian umbi yang dapat dimakan sebanyak 68% dengan kandungan 

serat dan mineral yang lebih tinggi dibanding jenis umbi yang lain 

(Nio,1992). Berdasarkan penelitian Griyaningsih (2011), pati ganyong 

memiliki kadar tolal pati 93,30%, kadar amilosa 42,49%, dan kadar 

amilopektin sebesar 50,90%. Pati merupakan komponen utama yang ada 

dalam pembuatan bioplastik yang berfungsi memberikan ikatan yang kuat 

dan tidak mudah sobek. 

Berdasarkan penelitian dari Anggarini (2016) yaitu pemanfaatan 

pati ganyong sebagai bahan baku edible coating dengan penambahan 

gliserol, hasil penelitian yang dilakukan diperoleh konsentrasi formulasi 

edible coating terbaik yaitu pada konsentrasi pati ganyong 1% dan 

konsentrasi gliserol 6% serta aplikasi formulasi tersebut lebih disukai 

secara organoleptik dibandingkan dengan kontrol. 

Sejauh ini pemanfaatan  kacang tanah masih terbatas pada 

pengolahan bijinya saja yang dapat diolah menjadi berbagai produk 

makanan ringan atau bumbu masakan, Sementara itu kulitnya belum 

dimanfaatkan secara maksimal. Kulit kacang tanah tidak kalah manfaatnya 

dengan biji kacangnya, kulit kacang bisa dimanfaatkan sebagai bahan 

pembuatan arang, bahan campuran pakan ternak, pembuatan pupuk bahkan 

bisa dibuat sebagai bahan pembuat plastik biodegradable. Sekitar 30% dari 
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kacang tanah berupa kulit dengan kandungan serat selulosa pada kulit 

kacang tanah sebesar 63,5% (Asngad, 2016).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asngad, dkk (2016) 

tentang pemanfaatan kulit kacang dan bulu ayam sebagai bahan pembuat 

kertas menggunakan NaOH dan CaO diperoleh hasil adanya perbedaan 

kertas dari kulit kacang dan bulu ayam dengan menggunakan NaOH dan 

CaO pada ketahanan tarik dan ketahanan sobeknya dengan perbandingan 

kulit kacang : bulu ayam, 50% : 50%. Kandungan selulosa ini baik dalam 

pembuatan plastik biodegradable karena fungsinya cukup penting untuk 

menguatkan dan merapatkan ikatan pada plastik sehingga plastik tidak 

mudah sobek atau rusak. 

Menurut penelitian Yuli (2014), tentang produksi bioplastik dari 

sorgum dan selulosa secara termoplastik menggunakan massa pati dan 

selulosa dengan perbandingan 10 : 0, 9,5 : 0,5, 8,5 : 1,5, 7,5 : 2,5, 6,5 : 3,5, 

5,5 : 4,5 memperoleh hasil karakteristik bioplastik terbaik dari 

perbandingan pati-selulosa yaitu 6,5 : 3,5. 

Gliserol merupakan senyawa kimia yang tidak berwarna, tidak 

berbau dan merupakan cairan kental. Gliserol dapat diperoleh dari hasil 

penyabunan lemak atau minyak, dapat juga dihasilkan dari reaksi hidrolisa. 

Menurut penelitian Radhiatuallah (2015) tentang pengaruh berat pati 

kentang dan volume plasticizer gliserol terhadap karakteristik film 

bioplastik memperoleh hasil bahwa kekuatan kuat tarik plastik mengalami 

penurunan dengan bertambahnya volume gliserol, kekuatan tarik 

maksimum pada plastik terjadi pada berat pati 10 g dan gliserol 0 ml. 

Penelitian yang dilakukan oleh Septiosari (2014) yaitu tentang 

pembuatan dan karakteristik bioplastik limbah biji mangga dengan 

penambahan selulosa dan gliserol diperoleh hasil perbandingan terbaik 

antara pati dengan selulosa yaitu 8 : 2 dan penambahan konsentrasi gliserol 
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15 % dengan menghasilkan bioplastik yang memiliki nilai kuat tarik yang 

terbaik.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan memfaatkan limbah umbi ganyong dan kulit kacang 

tanah sebagai bahan baku bioplastik dengan penambahan gliserol sebagai 

plasticizer bioplastik. Penggunaan bahan-bahan yang alami diharapkan 

dapat mengurangi penumpukan sampah plastik dan dapat memanfaatkan 

limbah. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan diatas, maka 

penulis perlu menentukan pembatasan masalah agar pembahasan dalam 

penelitian ini tidak meluas. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian           :  Umbi ganyong, kulit kacang tanah dan gliserol 

2. Objek penelitian        : Biopalstik dari umbi ganyong dan kulit  kacang 

dengan penambahan gliserol  

3. Parameter                : Uji kuat tarik, uji perpanjangan putus dan uji 

biodegradasi bioplastik. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditentukan diatas 

maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kuat tarik dan perpanjangan putus bioplastik dari umbi ganyong 

dan kulit kacang tanah dengan penambahan gliserol. 

2. Bagaimana biodegradasi bioplastik dari umbi ganyong dan kulit kacang 

tanah dengan penambahan gliserol. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah 

penulis tentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kuat tarik dan perpanjangan putus bioplastik dari umbi 

ganyong dan kulit kacang tanah dengan penambahan gliserol. 

2. Untuk mengetahui degradasi bioplastik dari umbi ganyong dan kulit 

kacang tanah dengan penambahan gliserol. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti  

a. Mengetahui kualitas bioplastik umbi ganyong dan kulit kacang tanah 

meliputi uji ketahanan tarik,   perpanjangan putus, dan lama degradasi 

bioplastik  

b. Mengetahuan kombinasi yang terbaik antara kulit kacang tanah, umbi 

ganyong dan gliserol dalam pembuatan bioplastik dengan kualitas yang 

terbaik. 

2. Bagi masyarakat 

a. Memberikan pilihan alternatif plastik yang lebih ramah lingkungan 

dengan menggunakan umbi ganyong dan kulit kacang tanah. 

b. Mengetahui cara mengolah kulit kacang dan umbi ganyong yang lebih 

bermanfaat yaitu plastik biodegradable. 

c. Meningkatkan nilai ekonomis kulit kacang dan umbi ganyong. 

 

3. Bagi pendidikan 

a. Memberikan pengetahuan tentang kandungan yang terdapat pada kulit 

kacang dan umbi ganyong. 

b. Memberikan pengetahuan tentang cara pembuatan bioplastik dengan 

bahan umbi ganyong dan kulit kacang tanah dengan penambahan 

gliserol. 
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c. Mendorong penelitian selanjutnya mengenai pembuatan plastik yang 

ramah lingkungan dengan bahan bahan alami yang bersifat limbah. 

d. Untuk pembelajaran mahasiswa berupa modul tentang pencemaran 

lingkungan berisi dampak limbah plastic, pemanfaatan limbah serta cara 

kerja pembuatan bioplastik. 

 

 


