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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada umumnya bumbu instan berbentuk bubuk ataupun cair, yang kemudian dikemas 

dalam kemasan plastik. Keunggulan dalam penggunaan plastik sebagai bahan pengemas 

yaitu harganya yang lebih ekonomis, mudah digunakan, dan memiliki daya tahan yang 

baik terhadap uap air dan minyak. Namun pengemas plastik memiliki kekurangan sulit 

untuk diuraikan oleh lingkungan dan kurang praktis dalam penggunaannya. Salah satu 

contoh bumbu instan yaitu bumbu pada mie instan. Menurut data dari World Instant 

Noodles Association (WINA), total konsumsi mie instan di Indonesia pada tahun 2015 

yaitu 13,2 milyar bungkus. Di dalam sebuah produk mie instan pada umumnya terdapat 

2 bungkus plastik kemasan bumbu dengan berat ± 1,2 gram, sehingga pada tahun 2015 

terdapat ± 15.840 ton bungkus plastik yang dihasilkan. Berdasarkan data tersebut, maka 

dapat diketahui jumlah limbah plastik pembungkus bumbu mie instan yang dihasilkan 

tidaklah sedikit. Maka diperlukan suatu inovasi produk bumbu instan untuk mengurangi 

limbah pengemas plastik.   

 

Edible film merupakan lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dikonsumsi. Salah 

satu bahan utama dalam pembuatan edible film adalah polisakarida (karagenan, alginat, 

selulosa) (Bourtoom, 2008). Kappa karagenan yang dihasilkan dari ekstraksi seaweed 

Eucheuma cottonii dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan edible film. 

Edible film memiliki beberapa kekurangan yaitu permeabilitasnya yang tinggi sehingga 

umur simpan edible film tidak lebih lama dibandingkan dengan produk pangan yang 

dikemas menggunakan plastik. Menurut Pranoto et al. (2005), dalam pembuatan edible 

film dapat ditambahkan bahan tambahan pangan seperti antioksidan, antimikroba, 

pewarna, flavor, penambahan nutrien, dan rempah-rempah. Flavored edible film 

merupakan edible film yang diberi penambahan bumbu. Flavored edible film memiliki 

peran sebagai bumbu berbentuk lembaran sehingga tidak lagi diperlukan pengemas 

bumbu. Pada penelitian ini bumbu yang digunakan dalam pembuatan flavored edible film 

yaitu gula, garam, bawang putih, merica, dan pala. Penambahan bumbu tersebut bertujuan 

untuk memberikan flavor yang dapat diterima oleh konsumen, sebagai pengawet alami 

sehingga dapat memperpanjang umur simpan flavored edible film, dan sebagai antibakteri 
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pada tubuh untuk menambah nilai fungsional dari flavored edible film. Berdasarkan latar 

belakang tersebut diperlukan penelitian optimasi penggunaan biopreservatif alami yang 

dapat memperpanjang umur simpan, mempunyai senyawa antimikroba, dan memberikan 

flavor pada flavored edible film. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Karagenan 

Eucheuma cottonii merupakan rumput laut penghasil kappa karagenan (Pelegrin et al., 

2006). Karagenan merupakan polisakarida berantai lurus, memiliki molekul galaktan dan 

galaktosa. Karagenan dihasilkan dari ekstraksi Eucheuma cottonii menggunakan air 

(Martins et al., 2012) atau larutan alkali pada suhu 95˚C (Santoso et al., 2013). Kappa 

karagenan tersusun oleh ikatan 1,3 dan 3,6-anhidrous-galaktosa dengan D-galaktosa-4 

sulfat (Tripathy et al., 2009). Kappa karagenan memiliki gugus ester sulfat dan unit 

galaktopiranosa yang bersifat hidrofilik, sedangkan unit 3,6-anhidro-galaktopiranosa 

bersifat hidrofobik (Glicksman, 1983 dalam Ulfah, 2009).  

 

Kappa karagenan memiliki kemampuan membentuk gel secara thermoreversible. Kappa 

karagenan memiliki kemampuan pembentukan gel yang lebih baik daripada iota 

karagenan. Sifat pembentukan gel kappa karagenan menyebabkan adanya kemampuan 

membentuk film yang baik (Park et al., 2001). Kappa karagenan menghasilkan gel yang 

kuat, iota karagenan menghasilkan gel yang halus, sedangkan lambda karagenan tidak 

dapat membentuk gel (Iglauer et al., 2011). Selain itu kappa karagenan juga memiliki 

fungsi sebagai thickening agent dan emulsifier sehingga dapat larut dalam lemak maupun 

air dan menstabilkan sistem dispersi lipid dengan air (Pelegrin et al., 2006). Kappa 

karagenan dapat larut dalam air panas dengan suhu diatas 70°C dan larutan gula panas, 

namun kappa karagenan tidak dapat larut dalam larutan garam dan pelarut organik 

(Glicksman, 1983 dalam Ulfah, 2009). 

 

1.2.2. Edible Film 

Edible film merupakan suatu lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dimakan. 

Pada umumnya edible film dibentuk untuk melapisi makanan (coating) atau diletakkan 

diantara komponen makanan (film) (Julianti & Nurminah, 2006). Terdapat 3 jenis bahan 
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baku dalam pembuatan edible film yaitu hidrokoloid, lemak, serta komposit. Penggunaan 

hidrokolid berupa karbohidrat polisakarida seperti pektin pati, ektrak seaweed, modifikasi 

pati, dan kitosan sering digunakan untuk bahan pembuatan film (Bourtoom, 2008). 

Polisakarida memiliki harga yang murah, bersifat non toksik, dan tersedia dalam jumlah 

yang banyak sehingga banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan edible film 

(Krochta, 1994).  

 

Edible film memiliki beberapa keunggulan yaitu : 

1. Meningkatkan retensi warna, asam, gula dan komponen flavor. 

2. Mengurangi kehilangan berat. 

3. Mempertahankan kualitas saat pengiriman dan penyimpanan. 

4. Mengurangi kerusakan akibat penyimpanan. 

5. Memperpanjang umur simpan. 

6. Menguarangi pengemas sintetik. 

(Sotonvit & Krochat, 2000) 

 

1.2.3. Bahan Pengawet Alami 

Bahan pengawet sintetis memiliki kelemahan jika digunakan dalam jumlah yang melebih 

batas yang telah ditentukan dapat menyebabkan masalah keamanan pangan dan gangguan 

kesehatan. Sedangkan pengawet dari bahan alami dianggap lebih aman digunakan. 

Menurut Amaliya & Widya (2014), antibakteri dapat digunakan sebagai senyawa bioaktif 

sehingga dapat mengawetkan makanan dan mengurangi resiko keracunan pangan karena 

dapat menghambat bakteri patogen. Berdasarkan penelitian dari Miksusanti (2008), 

minyak atsiri pada temu kunci secara signifikan dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme patogen Escherichia coli pada edible film pati sagu. Salah satu bahan 

alami yang dapat digunakan sebagai bahan pengawet tambahan dalam menghambat 

aktivitas mikroorganisme selain temu kunci adalah bawang putih, merica, dan pala. 

Bawang putih (Allium sativum) memiliki zat bioaktif yang dapat berperan sebagai 

antibakteri yaitu allicin, dialildisulfida, dialiltrisulfida. Bawang putih dapat 

mengendalikan bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Bawang putih dapat 

digunakan dalam 3 bentuk yaitu tepung bawang putih, minyak bawang putih, dan ekstrak 

bawang putih (Prihandani et al., 2015). Ekstrak dari pala dapat berperan sebagai antijamur 
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dan antibakteri (Ibrahim et al., 2013). Pala memiliki senyawa antimikroba yaitu minyak 

atsiri (Kurniawati, 1998). Rachmi et al. (2014) dalam Rumopa et al. (2016) 

menambahkan biji pala mengandung senyawa fenol, terpenoid, dan flavonoid yang 

berpotensi sebagai antibakteri. Lada (Piper nigrum L.) atau dapat disebut juga merica 

mengandung saponin, flavonoida, minyak atsiri, kavisin, resin, piperine, piperlinie, 

piperoleine, poperanine, piperonal, dan lain-lain. Penambahan lada dalam makanan dapat 

menghasilkan rasa dan aroma yang cukup tajam (Yustina et al., 2012). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerimaan sensori flavored edible film 

dengan penambahan bumbu seperti gula, garam, bawang putih, merica, dan pala. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan bumbu tersebut 

terhadap pertumbuhan bakteri dan jamur, serta umur simpan flavored edible film. 

 

 


