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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Plastik merupakan produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik 

yang banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Harganya yang relatif 

murah, tahan air, ringan dan kuat menjadi keunggulan plastik dibandingkan 

polimer lainnya. Dengan keunggulan tersebut kebutuhan akan plastik terus 

meningkat setiap tahunya. 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. 

Peningkatan yang cepat menyebabkan permasalahan yang serius terhadap 

sampah plastik yang menyebabkan pencemaran dalam lingkungan.  

Bahan kimia poliolefin yang digunakan sebagai bahan dasar plastik 

tidak dapat terdegradasi atau sukar dirombak oleh mikroorganisme 

(nonbiodegradable) dilingkungan karena mikroorganisme tidak mampu 

mengubah dan mensintesis enzim yang khusus untuk mendegradasi polimer 

berbahan petrokimia (Darni, 2008). Menurut Katz (1995), plastik baru akan 

terdegradasi dalam waktu 450 hingga 600 tahun. Akibat dari lamanya waktu 

penguraian yang dibutuhkan, mendorong masyarakat untuk menemukan 

solusinya. Salah satu cara untuk mengurangi limbah plastik dengan cara 

mendaur ulang plastik tersebut. Plastik daur ulang juga menimbulkan isu 

kesehatan yang dapat membahayakan terkait tingkat keamanan dan 

kesehatan bagi pemakainya (Sanjaya, 2011), sehingga perlu adanya 

pengembangan dari plastik yang bersifat ramah lingkungan (bioplastik). 

Plastik biodegradable adalah plastik yang dapat digunakan layaknya 

plastik konvensional pada umunya namun dapat terurai atau terdegradasi 

oleh aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan air dan senyawa tidak 

berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan (Sinaga, 2014) . Pembentukan 
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bioplastik dengan bahan dari pati menggunakan prinsip gelatinisasi. Pati 

yang telah diolah menghasilkan kandungan air dan meninggalkan lapisan 

film yang bersifat kaku dan stabil. Film adalah lembaran tipis yang fleksibel 

dan tidak mengandung bahan metalik dengan ketebalan 0,01 inci sampai 

250 mikron (Wiwik Pudjiastuti, 2012). Bioplastik dapat hancur dalam 

waktu yang relatif singkat dibandingkan plastik dari polimer sintetis. 

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 

singkong karet yang memiliki kadar karbohidrat 98,4674 % (Laboratorium 

Ilmu Makanan Ternak FP Undip,2013). Singkong karet yang jarang 

dimanfaatkan karena didalamnya mengandung racun sianida atau HCN. 

Namun dengan kandungan pati yang tinggi pada singkong karet dapat 

digunakanan untuk membuat film bioplastik. 

Pembuatan bioplastik dari komposit pati ubi jalar dan singkong 

mampu menghasilkan formasi yang cukup baik yaitu memiliki ketahanan 

panas maksimum film bioplastik yakni 100 º C (Huda dan Firdaus, 2007). 

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. 

Bioplastik dari pati masih memiliki kekurangan sehingga 

dibutuhkan zat additive untuk memperbaiki sifatnya, seperti plasticizer 

gliserol dan sorbitol. Sebab gliserol dan sorbitol dapat meningkatkan 

elastisitas pada suatu materi (Darni dkk, 2009). Sorbitol digunakan Karena 

ramah lingkungan, banyak dialam, dan bersifat non-toksik dan dapat 

menghambat penguapan air pada produk (Sulaiman dalam Astuti, 2010).  
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Penelitian tentang pembuatan bioplastik dari pati yang berasal dari 

sumber-sumber yang berbeda dengan plasticizer sorbitol dan gliserol telah 

banyak dilakuakan. 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 

49Mpa dari formulasi 2 mL sorbitol. Sedangkan Menurut I Gede (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 permasalahan diatas, maka penulis berusaha 

melakukan penelitian mengenai “Pemanfaatan Singkong Karet untuk 

Pembuatan Bioplastik dengan Penambahan Plasticizer Gliserol dan Sorbitol 

yang Berbeda” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan tidak terjadi kesalahan 

dalam penafsiran judul, maka perlu dijelaskan tentang batasan masalah yang 

diteliti. Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat dalam penelitin ini 

adalah : 

1. Subyek penelitian adalah umbi singkong karet, gliserol dan sorbitol 

2. Obyek penelitian adalah bioplastik dengan penambahan plasticizer 

gliserol dan sorbitol. 

3. Parameter yang diamati adalah  

a. Uji sifat mekanik (kuat tarik dan perpanjangan putus)  

b. Uji organoleptik (tekstur, warna dan tingkat kesukaan) 

 

C. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas mekanik bioplastik (ketahanan tarik dan 

perpanjangan putus) bioplastik dari singkong karet dengan penambahan 

plasticizer gliserol dan sorbitol yang berbeda? 
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2. Bagaimana kualitas organoleptik bioplastik (tekstur, warna dan tingkat 

kesukaan) bioplastik dari singkong karet dengan penambahan 

plasticizer gliserol dan sorbitol yang berbeda? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah  

1. Untuk mengetahui kualitas ketahanan tarik dan perpanjangan putus 

bioplastik dari singkong karet dengan penambahan plasticizer gliserol 

dan sorbitol yang berbeda 

2. Untuk mengetahui kualitas sifat organoleptik bioplastik dari singkong 

karet dengan penambahan plasticizer gliserol dan sorbitol yang berbeda 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti maupun 

masyarakat. Dalam penelitian ini manfaat yang penulis harapkan adalah:  

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut dalam pengolahan segala 

macam limbah yang masih memungkinkan dijadikan bahan 

dasar bioplastik.  

b. Menambah khasanah keilmuan tentang salah satu jenis umbi 

beracun yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan plastik 

selain dalam pakan ternak  

c. Memberikan informasi ilmiah tentang cara mengolah umbi 

beracun 

 

2. Bagi Peneliti 

a. Mengetahui kualitas bioplastik dari singkong karet dengan 

penambahan gliserol dan sorbitol 

b. Mengetahui formula pembuatan plastik 

c. Mengetahui proses pembuatan plastik 
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3. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam 

mengatasi singkong karet beracun yang berada pada masyarakat karena 

kurang termanfaatkannya untuk dapat diolah menjadi produk plastik 

ramah lingkungan (bioplastik) yang mudah teruari sehingga tidak 

menumpuknya sampah plastik. 

 

4. Bagi Pendidikan 

a. Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi siswa bahwa 

singkong karet dapat diolah menjadi bioplastik yang bermanfaat. 

b. Dapat dijadikan acuan untuk mengetahui ketahanan kuat tarik 

dan perpanjangan putus bioplastik dari singkong karet dengan 

penambahan gliserol dan sorbitol. 

c. Dapat dijadikan sebagai LKS mengenai bioteknologi pada KD 

3.9 kelas IX dan KD 3.10 kelas XII. 

d. Mendorong penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan 

limbah dan pembuatan plastik yang lebih ramah lingkungan 

untuk meningkatkan kreativitas pelajar dalam pembuatan karya 

ilmiah. 


