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ABSTRACT 

Ultrasonication is an effective method to improve the quality of natural polymer based film. 

Ultrasonication produces energy that can improve form ability of starch gelatinized suspension to 

obtain good bioplastic. In this study, ultrasonication with various powers was used; 0, 480, 600, 

720 and 840 W. Ultrasonication was used after bengkoang starch suspension was gelatinized. 

Gelatinized suspension was casted in petri dish and several characterizations were performed. 

The results show that ultrasonication increased the solubility of resulting films about 14.39% 

from control to 480 W. However, it decreased tensile strength of film about 28.18% from control 

to 840 W. Tensile modulus and fracture strain did not show specific trend.  
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ABSTRAK 

Ultrasonikasi merupakan salah satu perlakuan yang efektif untuk meningkatkan kualitas film 

yang dibuat dari bahan dasar polimer alam. Energi yang dihasilkan oleh ultrasonikasi dapat 

meningkatkan mampu bentuk dari suspensi gelatin pati dan menghasilkan bioplastik yang lebih 

baik. Pada penelitian ini, daya ultrasonikasi yang digunakan adalah sebesar 0, 480, 600 dan 840 

W. Ultrasonikasi digunakan pada suspensi pati bengkoang yang telah menggelatin. Suspensi 

gelatin pati dicetak pada cawan petri dan dilakukan beberapa karakterisasi. Dari hasil pengujian 

diketahui bahwa ultrasonikasi meningkatkan nilai daya larut sebesar 14,39% dari kontrol ke 480 

W. Namun, ultrasonikasi menurunkan nilai kekuatan tarik bioplastik hingga 28.18% dari kontrol 

ke 840 W. Nilai modulus tarik dan regangan patah tidak menunjukkan kecendrungan tertentu.  

 

Kata kunci: bioplastik, pati bengkoang, ultrasonikasi, sifat mekanik, daya larut 

 

PENDAHULUAN 

 

 Permasalahan lingkungan akibat limbah 

plastik menjadi permasalahan serius yang 

harus diperhatikan dan dicarikan solusinya. 

Pada tahun 2015, Indonesia bahkan tercatat 

sebagai produsen limbah plastik terbesar 

kedua di dunia [1]. Diperkirakan jumlah 

limbah plastik Indonesia pada tahun 2019 

akan mencapai 9.52 ton [2]. Salah satu solusi 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan mengurangi 

penggunaan plastik sintetis dengan plastik 

organik yang mudah terdegradasi di alam. 

Plastik organik atau dapat juga disebut 

bioplastik dapat dibuat dari bahan alam 

seperti pati. Pati merupakan polisakarida 

yang ketersediaanya sangat melimpah di 

alam sehingga mudah untuk didapat dan 

harganya murah [3]. Selain itu pati memiliki 

sifat termoplastik dan mudah dibentuk [4]. 

Berbagai jenis pati telah diteliti seperti pati 

ubi kayu, talas, ubi rambat, jahe [5,6], 

jagung [7,8] dan lainnya. 
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 Di samping berbagai kelebihan pati 

sebagai bahan pembuat bioplastik, pati 

memiliki kelemahan seperti sifat mekanik 

dan ketahanan termal yang rendah [9]. 

Untuk memperbaiki sifat bawaan pati 

tersebut diperlukan perlakuan tambahan, 

salah satu perlakuan yang dapat diberikan 

adalah ultrasonikasi. Penelitian sebelumnya 

melaporkan ultrasonikasi meningkatkan sifat 

mekanik dari bioplastik berbasis pati 

[10,11]. Peningkatan sifat mekanik tersebut 

diakibatkan adanya pengurangan partikel 

pati yang tidak larut (ghosts) di dalam film. 

 Ultrasonikasi adalah metode yang telah 

terbukti dapat meningkatkan sifat dari 

bioplastik. Ultrasonikasi memproduksi 

gelembung yang akan menghasilkan energi 

kavitasi ketika pecah. Energi tersebut berupa 

mikrojet dan gelombang kejut pada rantai 

panjang polimer dan membuatnya terputus-

putus atau terdepolimerisasi. Ultrasonikasi 

dapat mengubah sifat dari bioplastik. Studi 

sebelumnya menunjukkan ultrasonikasi 

meningkatan sifat mekanik pada film [10] 

namun penelitian lain mendapatkan hasil 

yang bertolak belakang yaitu penurunan sifat 

mekanik [8]. Perbedaan hasil dapat 

diakibatkan karena perbedaan karakter pati 

yang digunakan. 

 Pada penelitian ini bioplastik dari pati 

akan dibuat sebagai alternatif penanganan 

limbah plastik sintetis yang melimpah. Pati 

yang digunakan adalah pati bengkoang yang 

diekstrak sendiri dari bengkoang hasil 

pertanian di kota Padang. Ultrasonikasi akan 

diberikan pada pati yang telah menggelatin 

setelah pemanasan hingga temperatur 

gelatinnya. Untuk mengevaluasi efek dari 

ultrasonikasi maka dilakukan pengujian sifat 

mekanik dan daya larut dari bioplastik. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

 Bahan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah pati bengkoang yang diekstraksi 

dari bengkoang lokal kota Padang dengan 

kadar amilosa 8%. Gliserol digunakan 

sebagai pemplastis dan aquades untuk 

melarutkan dan menggelatinkan pati. 

Ekstraksi Pati Bengkoang 

 Umbi bengkoang dikupas, dipotong dan 

dibersihkan. Bengkoang yang telah bersih 

kemudian diperas dengan slow speed juicer 

(SKG-J-1001 Slow Juicer, SKG, Jakarta, 

Indonesia) pada 45 rpm. Setelah air perasan 

didapatkan maka diendapkan selama 12 jam 

pada temperatur kamar. Endapan pati yang 

basah dikeringkan dengan oven selama 20 

jam pada temperatur 50°C. Pati yang telah 

kering diblender selama 5 menit untuk 

menghilangkan aglomerasi. Pengujian kadar 

amilosa dari pati menggunakan metode yang 

dilaporkan oleh Jading et al., [12]. 

Pembuatan Bioplastik 

 Pati sebanyak 10 gr ditambah dengan 4 

gr gliserol dan 100 gr aquades dicampurkan 

ke dalam gelas kimia 250 ml (diameter 70 

mm, IWAKI). Suspensi kemudian 

dipanaskan dengan hot plate magnetic 

stirrer (MSH-20D, Daihan Scientific Co., 

Ltd, Seoul, Korea) pada temperatur 90°C 

dan putaran 500 rpm. Setelah menggelatin, 

suspensi pati kemudian diultrasonikasi 

selama 4 menit menggunakan 20 kHz 

ultrasonic cell crusher (Model SJIA-1200W, 

Ningbo Yinzhou Sjia Lab Equipment Co., 

Ltd., Ningbo, China) dengan daya 480 W. 

Proses pembuatan bioplastik diulang untuk 

daya ultrasonikasi lainnya yaitu 600 dan 840 

W. Sebagai kontrol, bioplastik tanpa 

perlakuan ultrasonik disiapkan dengan 

langsung dicetak setelah menggelatin. 

Pencetakkan dilakukan pada cawan petri 

berdiameter 15 cm dan dikeringkan dalam 

oven selama 20 jam dengan temperatur 50 

°C. 

 

Pengujian Sifat Mekanik 

 Sifat mekanik dari bioplastik didapatkan 

dari pengujian tarik dengan menggunakan 

Com-Ten testing machine 95T series. 
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Standar yang digunakan untuk persiapan 

sampel uji adalah ASTM D882. Dari 

pengujian tarik didapatkan nilai kekuatan 

tarik (TS), modulus tarik (TM) dan regangan 

patah (FS). Uji tarik setiap sampel diulangi 

selama 3 kali. 

Pengujian Daya Larut 

 Semua film dengan ketebalan rata-rata 

0,44 mm dipotong berbentuk lingkaran 

dengan diameter 20 mm. Setiap sampel 

ditimbang untuk mendapatkan berat 

awalnya. Sampel kemudian dikeringkan 

dengan oven berventilasi selama 24 jam 

dengan temperatur 60°C hingga tercapai 

berat konstan. Pengukuran daya larut 

dilakukan dengan metode yang dilaporan 

oleh Byun & Yoon [13] dan Colivet & 

Carvalho [14]. Sampel yang telah kering 

kemudian direndam dalam gelas yang berisi 

50 ml aquades selama 24 jam pada 

temperatur kamar. Sampel yang telah 

membengkak kemudian dikeringkan dengan 

oven selama 24 jam pada temperatur 60°C 

hingga benar-benar kering dan ditimbang. 

Nilai daya larut dihitung berdasarkan 

Persamaan (1). 

S = (Wo− Wd)/Wd                                 (1) 

di mana Wo adalah berat awal sampel dan 

Wd adalah berat sampel setelah direndam 

dan dikeringkan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sifat Mekanik 

 Gambar 1-3 menunjukkan hasil 

pengujian tarik dari sampel bioplastik yang 

dibuat. Nilai kekuatan tarik (TS) dari 

bioplastik dapat dilihat pada Gambar 1. Nilai 

kekuatan tarik bioplastik tanpa ultrasonikasi 

adalah 3,69 MPa, namun TS menurun 

setelah diberikan perlakuan ultrasonik 

dengan daya 480 W dengan penurunan 

sekitar 20,87%. Penambahan daya ultrasonik 

tidak memberikan hasil yang tidak menentu. 

Hal ini disebabkan karena bioplastik dari 

pati yang bersifat  semi kristalin [15].  

 Ultrasonikasi menghasilkan energi yang 

dapat menunrukan indeks kristalinitas dari 

bioplastik sehingga mengakibatkan 

perubahan sifat mekanik [16]. Hasil yang 

sama juga dilaporkan oleh Garcia-

Hernandez et al., [8], mereka menemukan 

penurunan nilai TS pada film dari pati 

jagung setelah diberikan perlakuan 

ultrasonikasi. Penurunan tersebut dapat 

disebabkan oleh pemisahan dan 

penghancuran dari ghosts particle atau 

partikel pati yang tidak larut yang 

melemahkan adhesi permukaan antara 

granula pati dalam matriks film. Sebaliknya, 

Cheng et al., [10] menemukan bahwa 

penghilangan ghost particles justru 

menaikkan TS dari bioplastik. Pati yang 

digunakan adalah pati jagung dengan kadar 

amilosa yang hampir sama yaitu 25% dan 

28%. Namun parameter yang berbeda antara 

kedua laporan tersebut adalah jumlah pati 

yang dipakai yaitu 5% pada laporan pertama 

dan 10% pada laporan kedua. Daya 

ultrasonik yang digunakan juga berbeda, 

laporan pertama dengan daya rendah 

sedangkan laporan kedua dengan daya 

tinggi.  

 
Gambar 1. Kekuatan tarik dari bioplastik 

dari pati bengkoang 

 Perubahan nilai TS pada bioplastik dari 

pati sangat bergantung kepada kadar amilosa 

dan daya ultrasonikasi yang digunakan. 

Ultrasonikasi dapat menghancurkan ghosts 

dan menambah jumlah amilosa yang terlarut 

di dalam suspensi pati [17]. Pada penelitian 

ini penurunan nilai TS terjadi karena pati 
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yang digunakan berkadar amilosa rendah 

yaitu 8% sehingga terjadi depolimerasi 

karena intensitas ultrasonikasi yang tinggi 

[18]. Depolimerisasi atau pemutusan rantai 

polimer berdampak pada penurunan nilai TS 

dari bioplastik. 

 Gambar 2 menunjukkan nilai modulus 

tarik (TM) dari bioplastik. Nilai modulus 

tarik meningkat dengan penambahan daya 

ultrasonikasi. Nilai TM meningkat sebesar 

70,18% dari Kontrol ke 480 W. Penambahan 

daya ultrasonik lebih lanjut menurunkan 

nilai TM. Hal ini dapat disebabkan karena 

sifat bawaan pati yang semi-kristalin. 

Fenomena yang sama terjadi pada nilai 

regangan patah (FS) (Gambar 3).  

 
Gambar 2. Modulus tarik dari bioplastik 

dari pati bengkoang 

 
Gambar 3. Regangan patah dari bioplastik 

dari pati bengkoang 

 

Daya Larut 

 Gambar 4 menunjukkan nilai daya larut 

(solubilitas) dari bioplastik. Pada dasarnya, 

bioplastik memiliki sifat yang sensitif 

terhadap air dan mudah larut di dalam air. 

Ultrasonikasi meningkatkan daya larut 

bioplastik dari 41,7% (Kontrol) ke 47,7% 

(480 W). Hasil yang sama juga dilaporkan 

oleh Cheng et al.,  [10] pada daya larut film 

dari pati jagung. Peningkatan nilai daya larut 

disebabkan penghancuran ghosts di bawah 

ultrasonikasi sehingga bioplastik lebih 

mudah untuk terlarut di dalam air. 

Peningkatan nilai daya larut ini dapat 

meningkatkan sifat biodegradable atau 

mampu terdegradasi dari bioplastik. 

 
Gambar 4. Daya larut dari bioplastik dari 

pati bengkoang 

 

KESIMPULAN 

 Ultrasonikasi adalah satu metode yang 

dapat digunakan dalam fabrikasi bioplastik 

dari pati untuk mengubah sifatnya. Pada 

penelitian ini ditemukan hasil bahwa 

ultrasonikasi dapat menurunkan kekuatan 

tarik dari bioplastik dengan pati yang 

berkadar amilosa rendah. Daya ultrasonikasi 

yang tinggi menyebabkan terjadinya 

depolimerisasi pada film berbasis pati 

sehingga menurunkan sifat mekaniknya. 

Selain itu, penggunaan perlakuan ultrasonik 

juga dapat meningkatkan daya larut dari 

bioplastik di dalam air. Perubahan sifat pada 

bioplastik karena ultrasonikasi disebabkan 

adanya penghancuran partikel pati tidak 

terlarut atau bisa disebut ghosts di dalam 

struktur bioplastik tersebut. 
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