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PEMANFAATAN SINGKONG KARET UNTUK PEMBUATAN 

BIOPLASTIK DENGAN PENAMBAHAN PLASTICIZER GLISEROL DAN 

SORBITOL YANG BERBEDA 

Abstrak 

Bioplastik merupakan plastik ramah lingkungan yang dapat terdegradasi 

oleh aktivitas mikroorganisme dan menghasilkan air serta senyawa tidak 

berbahaya bagi lingkungan. Bioplastik ini dibuat menggunakan pati singkong 

karet, plasticizer gliserol yang berfungsi untuk elastisitas plastik, dan sorbitol 

berfungsi untuk sifat mekanik seperti ulet, dan kuat. Tujuan penelitian ini 

mengetahui kuat tarik, perpanjangan putus dan organoleptik bioplastik. Metode 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor yaitu 

perbandingan volume gliserol yaitu 3 ml, 5 ml, 7 ml dan sorbitol yaitu 2 ml, 4 ml, 

6 ml. Hasil menunjukkan bahwa kekuatan tarik tertinggi pada perlakuan 3 ml 

gliserol dan 2 ml sorbitol (G1S1) sebesar 17,20 N/mm2, kemudian untuk hasil 

kuat tarik paling lemah pada perlakuan 7 ml gliserol dan 4 ml sorbitol (G3S2) 

sebesar 2,82 N/mm2. Perpanjangan putus paling kuat pada perlakuan 7 ml gliserol 

dan sorbitol 2 ml (G3S1) sebesar 66,67 %, dan hasil paling lemah pada perlakuan 

5 ml gliserol dan sorbitol 2 ml  (G2S1) sebesar 24,00 %. Organoleptik meliputi 

tekstur (8 halus dan 1 sedikit kasar), warna (8 bening dan 1 putih), dan tingkat 

kesukaan dari 15 orang panelis terhadap bioplastik menyatakan suka atau tertarik. 

Kata Kunci: Bioplastik, gliserol, singkong karet, dan sorbitol 

Abstract 

Bioplastics are environmentally friendly plastic that can be degraded by 

the activity of microorganisms and produce water and compounds are not 

harmful to the environment. This bioplastic is made using rubber cassava starch, 

plasticizer glycerol serves to the elasticity of the plastic, and sorbitol serves to 

mechanical properties such as resilient and strong. The purpose of this study 

determine tensile strength, elongation at break and organoleptic bioplastics. The 

method used was completely randomized design (CRD) with two factors: the 

volume ratio of glycerol which is 3 ml, 5 ml, 7 ml and sorbitol is 2 ml, 4 ml, 6 ml. 

The results showed that the highest tensile strength at treatment 3 ml of glycerol 

and 2 ml sorbitol (G1S1) amounted to 17.20 N / mm2,then to the weakest tensile 

strength results in the treatment of 7 ml of glycerol and 4 ml sorbitol (G3S2) by 

2.82 N / mm2.Elongation at break of the most powerful in the treatment of 7 ml of 

glycerol and sorbitol 2 ml (G3S1) 66.67%, and the weakest results in the 

treatment of 5 ml of glycerol and sorbitol 2 ml (G2S1) amounted to 24.00%. 

Organoleptic include texture (smooth 8 and 1 bit rough), color (8 nodes and one 

white), and the level of preference of 15 panelists to express love or are interested 

in bioplastics. 

Keywords:Bioplastics, glycerol, cassava rubber, and sorbitol 
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1. PENDAHULUAN 

 Penggunaan plastik yang meningkat menyebabkan permasalahan yang 

serius terhadap sampah plastik yang menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Menurut Dr. Agus Haryono, M.Sc Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI (2016) 

Konsumsi plastik di Indonesia per kapita sudah mencapai 17 kilogram per 

tahun dengan pertumbuhan konsumsi mencapai 6-7 persen per tahun yang 

membuat Indonesia menjadi negara terbesar kedua didunia yang membuang 

sampah plastik kelautan. Untuk mengurangi penggunaan plastik yang 

menyebabkan pencemaran lingkungan, maka dilakukan penelitian pembuatan 

bioplastik. 

 Bioplastik merupakan salah satu bentuk plastik yang berasal dari bahan 

alami dan bersifat biodegradable. Bioplastik dapat digunakan layaknya plastik 

konvensional pada umumnya namun dapat terurai atau terdegradasi oleh 

aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan air dan senyawa tidak berbahaya 

bagi lingkungan dan kesehatan (Sinaga, 2014). Bioplastik memanfaatkan 

limbah-limbah organik yang mengandung banyak pati didalamnya, misalnya 

pati pada jagung, lidah buaya, singkong dan umbi- umbian lainnya. Banyaknya 

pati pada umbi-umbian mendorong para peneliti untuk membuat plastik 

berbahan dasar pati dari umbi-umbian salah satunya adalah singkong karet. 

 Singkong karet yang jarang dimanfaatkan karena didalamnya mengandung 

racun sianida atau HCN memiliki kandungan pati yang tinggi sehingga dapat 

digunakanan untuk membuat film plastik biodegradable. Singkong karet 

memiliki kadar karbohidrat 98,4674 % (Laboratorium Ilmu Makanan Ternak 

FP Undip, 2013). Dalam penelitian Susilawati dkk (2011) menggunakan 4 

gram pati ubi kayu yang sebelumnya telah dikeringkan pada oven bersuhu 

600C dengan tekanan 1 atm selama 24 jam serta penambahan gliserol dan asam 

akrilat dalam hasil uji biodegradasi didapatkan prosentase kehilangan berat 

optimum sebesar 59,26% dalam tanah kompos selama 60 hari. 
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 Bioplastik dari pati masih memiliki kekurangan sehingga dibutuhkan zat 

additive untuk memperbaiki sifatnya, seperti plasticizer gliserol dan sorbitol. 

Gliserol dan sorbitol dapat meningkatkan elastisitas pada suatu materi (Darni 

dkk, 2009). Sorbitol digunakan karena ramah lingkungan, banyak di alam, 

bersifat non-toksik dan dapat menghambat penguapan air pada produk 

(Sulaiman dalam Astuti, 2010). Menurut Danny (2012) bahwa biofilm yang 

baik dapat dibuat dari pati kulit singkong dengan penambahan sorbitol sebagai 

plasticizer yang  menghasilkan bioplastik dengan kuat tarik tertinggi, yaitu 49 

Mpa dari formulasi 2 mL sorbitol. Sedangkan Menurut Sanjaya (2011) hasil 

yang tertinggi diperoleh gliserol pada konsentrasi 3 mL dengan nilai modulus 

young 494925,675 (psi), elongation 1,27% dan tensile strength 6269,059 (psi). 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan memanfaatkan singkong karet untuk pembuatan bioplastik dengan 

penambahan plasticizer gliserol dan sorbitol. Penggunaan bahan-bahan alami 

diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan seperti pencemaran 

tanah dan dapat memanfaatkan limbah yang tidak terpakai. 

2. METODE  

  Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Uji organoleptik 

dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

eksperimental. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari dua faktor, faktor pertama yaitu gliserol (3 ml, 5 ml, 7 ml) dan 

faktor kedua sorbitol (2 ml, 4 ml, 6 ml). Data yang diperoleh kemudian 

diujikan (parameter penelitian) yaitu organoleptik kemudian dianalisis dengan 

cara deskriptif kualitatif. 

  Penelitian dilaksanakan pada bulan April- Juli 2017. Tahap 

pelaksanaan meliputi persiapan bahan, pengolahan bahan, pencetakan, 
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pengeringan, dan pengujian. Tahap pengujian dilakukan di akhir penelitian. Uji 

organoleptik dilakukan oleh 15 orang panelis dengan memberikan sampel yang 

diisikan pada lembar angket yang telah disediakan. Setelah semua data 

diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Hasil Rata-rata Organoleptik Bioplastik dari Pati Singkong Karet dengan Penambahan 

Plasticizer Gliserol dan Sorbitol yang Berbeda 

Perlakuan 
Organoleptik 

Tekstur Warna Tingkat Kesukaan 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

3 mL+ sorbitol 

2 mL (G1S1) 

Sedikit Kasar Putih Suka 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

3 mL+ sorbitol 

4 mL (G1S2) 

Halus Bening Suka 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

3 mL+ sorbitol 

6 mL (G1S3) 

Halus Bening Suka 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

5 mL+ sorbitol 

2 mL (G2S1) 

Halus Bening Suka 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

5 mL+ sorbitol 

4 mL (G2S2) 

Halus Bening Suka 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

5 mL+ sorbitol 

6 mL (G2S3) 

Halus Bening Suka 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

7 mL+ sorbitol 

2 mL (G3S1) 

Halus Bening Suka 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

7 mL+ sorbitol 

4 mL (G3S2) 

Halus Bening Suka 

Pati singkong 

karet+ gliserol 

7 mL+ sorbitol 

6 mL (G3S3) 

Halus Bening Suka 
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3.2  Pembahasan  

 Dari data tabel diperoleh bahwa rata-rata nilai tertinggi panelis 

terhadap tekstur permukaan produk bioplastik adalah 3 (halus) yaitu pada 

perlakuan G2S3,G3S1, dan G3S3. Tekstur permukaan bioplastik dapat 

dipengaruhi oleh adanya gliserol dan sorbitol yang digunakan. Selain itu, 

penggunaan cetakan juga mempengaruhi pada permukaan bioplastik. Pada 

pembuatan plastik penelitian yang digunakan sebagai pencetakan adalah 

almunium foil yang dibentuk persegi panjang, karena permukaan 

almunium foil yang tidak rata menyebabkan beberapa plastik memiliki 

permukaan yang tidak halus. Berbeda halnya dengan plastik yang beredar 

dipasaran, dalam penggunaan pencetakan menggunakan metode mould 

(moulding machine) sehingga didapatkan hasil plastik yang permukaannya 

rata dan halus. 

 Selain dalam penggunaan cetakan, penyebaran larutan gliserol dan 

sorbitol juga mempengaruhi permukaan plastik. Penyebaran gliserol yang 

cukup merata menyebabkan tekstur bioplastik menjadi lebih halus. 

Apabila pada bioplastik terlihat gumpalan- gumpalan putih 

mengindikasikan bahwa terdapat penyebaran yang tidak sempurna pada 

larutan yang digunakan.  

 Warna transparan pada bioplastik dipengaruhi oleh jumlah 

konsentrasi gliserol dan sorbitol yang diberikan. Dalam penelitian 

Hidayati (2015) menyatakan bahwa penambahan sorbitol 12% dan 15% 

terlihat lebih transparan. Penambahan sorbitol 0% warna biodegradable 

film yang dihasilkan yaitu berwarna putih. Hal ini diduga karena masih 

adanya kandungan pati pada air limbah singkong. Penampakan visual dari 

film biodegradable yang dihasilkan menunjukkan semakin tinggi 

konsentrasi sorbitol yang ditambahkan maka biodegradable film  yang 

dihasilkan semakin transparan. Hasil uji organoleptik, rata-rata nilai 
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tertinggi panelis terhadap warna produk bioplastik adalah bening atau 

transparan pada perlakuan G3S2 dan G3S3. 

 Tingkat kesukaan atau daya terima pada bioplastik dari 15 orang 

panelis dapat dilihat bahwa rata-rata nilai paling tinggi produk bioplastik  

berbahan pati singkong karet dengan plasticizer gliserol dan sorbitol yang 

berbeda adalah suka pada perlakuan G3S2 dan G3S3. Kesukaan panelis 

terhadap bioplastik bergantung pada penilaian individu yang dipengaruhi 

oleh ciri fisik bioplastik yakni tekstur dan warna yang dihasilkan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan uji organoleptik bahwa 

rata-rata nilai tertinggi panelis terhadap tektur permukaan produk bioplastik 

adalah adalah 2,9 (halus) yaitu pada perlakuan G2S3,G3S1, dan G3S3. Rata-rata 

nilai tertinggi panelis terhadap warna produk bioplastik adalah 1,9 (bening/ 

transparan) yaitu pada perlakuan G3S2 dan G3S3. Tingkat kesukaan atau daya 

terima pada bioplastik dari 15 orang panelis adalah suka terhadap bioplastik 

hasil penelitian. 
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