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ABSTRAK 

Untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang sulit terurai, penulis mencoba 

membuat plastik dengan polisakarida yaitu tepung tapioka dan maizena dengan 

bahan lainnya seperti kitosan, gliserin, cuka, dan PVA. Mengetahui bahan yang 

tepat untuk membuat plastik, efek dari jumlah air, sifat mekanik dan lama 

degradasi plastik yang dihasilkan, dan perbandingannya dengan plastik 

konvensional. Langkah pertama yang dilakukan mengekstrak kitosan dan 

membuat tepung tapioka dengan singkong parut yang diambil endapannya lalu 

dikeringkan. Selanjutnya membuat plastik dengan cara mencampurkan semua 

bahan lalu dipanaskan sambil diaduk  dan membuat plastik lainnya dengan 

perbandingan air dan bahan yang berbeda.  Melakukan uji sifat mekanik dan 

melihat perbedaan tiap perbandingan air. Efek air yang semakin banyak membuat 

plastik cepat berjamur. Hasil dari uji mekanik didapatkan plastik dengan 6 gram 

tepung tapioka, 3 gram kitosan, 2 gram PVA, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 40 

ml merupakan hasil plastik terbaik. Jika dibandingkan dengan plastik 

konvensional memiliki keunggulan dikecepatan degradasi plastik serta ketebalan 

dan kelenturan yang serupa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hampir setiap hari kita membutuhkan plastik untuk berbagai hal, yaitu 

sebagai pembungkus makanan, minuman, peralatan rumah tangga, peralatan 

sekolah, peralatan kantor, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena plastik 

memiliki sifat unggul, yakni kuat, transparan, fleksibel, tidak mudah pecah, 

ringan, sebagian ada yang tahan terhadap panas dan stabil, serta harganya 

ekonomis terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.  

Plastik tergolong senyawa polimer, strukturnya terdiri atas rantai atom karbon 

(C) yang panjang, masing-masing atom C mengikat atom hidrogen (H). Selain 

itu, rantai atom C mengandung atom oksigen (O). Ketika sebuah kantong 

plastik kita isi dengan air, air tak dapat menerobos pori-pori plastik yang 

sangat kecil, jauh lebih kecil dibanding selaput semipermeabel. Bahkan 

udarapun tak dapat menembus plastik. Polimer plastik ini ikatan kimianya 

sangat kuat, serat polimer ini menempel ketat satu dengan lainnya.  

Plastik yang digunakan saat ini adalah plastik non-biodegradable (plastik 

yang tidak dapat terurai secara biologis) yang terbuat dari minyak bumi yang 

keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui, akibatnya 

semakin banyak penggunaan plastik semakin meningkat pula pencemaran 

lingkungan seperti penurunan kualitas air dan tanah menjadi tidak subur 

karena plastik tidak dapat dihancurkan dengan cepat dan alami oleh mikroba 

di dalam tanah. 

Sampah plastik rata-rata memiliki porsi sekitar 10 persen dari total volume 

sampah dan sangat sedikit yang dapat didaur ulang karena sampah plastik 

berbahan polimer sintetis tidak mudah diurai oleh organisme decomposer. 

Plastik membutuhkan waktu antara 300-500 tahun agar dapat terdekomposisi 

atau terurai sempurna. Pemusnahan limbah dengan cara membakar plastik 

juga bukan pilihan yang baik karena plastik yang terbakar dengan tidak 

sempurna dibawah 800
0
C akan membentuk dioksin yang berbahaya. 
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Untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut, saat ini sedang 

dikembangkan plastik biodegradable, yakni plastik yang dapat duraikan 

kembali oleh mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah 

lingkungan. Plastik biodegradable terbuat dari polimer alami. Jenisnya antara 

lain polyhidroksialkanoat acid (PHA) dan poli-asam amino yang berasal dari 

sel bakteri; polylactic acid (PLA) yang merupakan modifikasi asam laktat 

hasil perubahan zat tepung/pati oleh mikroorganisme; dan poliaspartat sintesis 

yang dapat terdegradasi. Bahan dasar plastik berasal dari selulosa bakteri, 

kitin, kitosan, atau tepung yang terkandung dalam tumbuhan, serta beberapa 

material plastik atau polimer lain yang terdapat di sel tumbuhan dan hewan.  

Di Indonesia, plastik biodegradabel yang mudah dikembangkan adalah 

polylactic acid (PLA) karena plastik ini berbahan dasar zat tepung/pati. Pati di 

dapatkan dari sumber karbohidrat, di Indonesia banyak diperoleh sumber 

karbohidrat seperti singkong, kentang, beras, dan tanaman lainnya penghasil 

karbohidrat sehingga pengembangan plastik PLA berpotensi besar di 

Indonesia. Polylactic acid (PLA) berasal dari proses esterifikasi asam laktat 

yang diperoleh dengan cara fermentasi oleh bakteri dengan menggunakan 

substrat pati atau gula sederhana.  PLA memiliki sifat tahan panas, kuat, dan 

merupakan polimer yang elastis. 

Dalampenelitianinibahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan plastik 

biodegradable adalah tepung maizena dan singkong.Penggunaan bahan 

tersebut bertujuan agar penanggulangan limbah platik tidak memunculkan 

permasalahan baru. Bahandasarlain yang digunakan dalam pembuatan plastik 

biodegradable pada penelitian ini adalah kitosan yang diperoleh dari kulit 

udang.  

Dalampenelitianinidilakukan beberapa proses seperti ekstrasi kitosan dari 

kulit udang, pembuatan tepung dengan kulit singkong, pembuatan plastik 

biodegradable, serta karakterisasi sifat mekanik dari plastik biodegradable 

yang ditentukan melalui kekuatan tarik (tensile strength), presentase 

pemanjangan (elongation break), serta uji biodegradasi dari plastik 

biodegradable. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atasmaka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sifat mekanik dari plastik biodegradable yang dihasilkan? 

2. Berapa lama waktu degradasi yang dimiliki oleh plastik biodegradable? 

3. Apa saja bahan-bahan yang paling tepat utuk membuat plastik? 

4. Apa kelebihan yang dimiliki plastik biodegredable jika dibandingkan 

dengan plastik konvensional? 

5. Bagaimana pengaruh air dalam pembuatan plastik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu bahan-bahan yang paling 

cocok digunakan untuk pembuatan plastik, mencari tahu sifat mekanik dari 

plastik yang dihasilkan, lama waktu plastik terdegredasi, mencari tahu efek air 

dalam pembuatan dan kualitas plastik, serta mencari tahu kelebihan plastik 

biodegredable dibandingkan dengan plastik konvensional. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mencoba membuat plastik yang biodegredable dengan bahan dasar alami 

yang cocok. 

2. Mengetahui sifat mekanik dari plastik biodegredable. 

3. Mengetahui lama waktu degradasi dari plastik biodegredable tersebut. 

4. Mengetahui efek dari jumlah air yang ditambahkan. 

5. Mengetahui kelebihan plastik biodegredable dibandingkan dengan plastik 

konvensional. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Plastik 

 

Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. 

Mereka terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa 

juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Ada 

beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk 

menjadi film atau fiber sintetik. Nama ini berasal dari fakta bahwa banyak 

dari mereka "malleable", memiliki properti keplastikan. Plastik didesain 

dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi 

panas, keras, "reliency" dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan 

adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya yang ringan memastikan 

plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri. 

Plastik adalah polimer; rantai panjang atom mengikat satu sama lain. 

Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau "monomer". 

Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, 

nitrogen, chlorine atau belerang di tulang belakang. (beberapa minat 

komersial juga berdasar silikon). Tulang-belakang adalah bagian dari rantai di 

jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan. Untuk 

mengeset properti plastik grup molekuler berlainan "bergantung" dari tulang-

belakang (biasanya "digantung" sebagai bagian dari monomer sebelum 
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menyambungkan monomer bersama untuk membentuk rantai polimer). 

Pengesetan ini oleh grup "pendant" telah membuat plastik menjadi bagian tak 

terpisahkan di kehidupan abad 21 dengan memperbaiki properti dari polimer 

tersebut. 

Plastik dapat digolongkan berdasarkan: 

1. Sifat fisikanya 

- Termoplastik. Merupakan jenis plastik yang bisa didaur-ulang/dicetak 

lagi dengan proses pemanasan ulang. Contoh: polietilen (PE), 

polistiren (PS), ABS, polikarbonat (PC). 

- Termoset. Merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur-

ulang/dicetak lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan 

molekul-molekulnya. Contoh: resin epoksi, bakelit, resin melamin, 

urea-formaldehida. 

2. Kinerja dan penggunaanya 

- Plastik komoditas. Merupakan jenis plastik yang sifat mekanik tidak 

terlalu bagus, tidak tahan panas, contohnya: PE, PS, ABS, PMMA, 

SAN. Aplikasi: barang-barang elektronik, pembungkus makanan, 

botol minuman. 

- Plastik teknik. Merupakan jenis plastik yang tahan panas, temperatur 

operasi di atas 100 °C, sifat mekanik bagus, contohnya: PA, POM, 

PC, PBT. Aplikasi: komponen otomotif dan elektronik. 

- Plastik teknik khusus. Merupakam jenis plastik yang temperatur 

operasi di atas 150 °C, sifat mekanik sangat bagus (kekuatan tarik di 

atas 500 Kgf/cm²), contohnya: PSF, PES, PAI, PAR. Aplikasi: 

komponen pesawat 

3. Berdasarkan sumbernya 

- Polimer alami : kayu, kulit binatang, kapas, karet alam, rambut 

- Polimer sintetis 

Tidak terdapat secara alami: nylon, poliester, polipropilen, polistiren.  

Terdapat di alam tetapi dibuat oleh proses buatan: karet sintetis. 
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Polimer alami yang dimodifikasi: seluloid, cellophane (bahan 

dasarnya dari selulosa tetapi telah mengalami modifikasi secara 

radikal sehingga kehilangan sifat-sifat kimia dan fisika asalnya) 

4. Penggolongan plastik industri 

- PET (polyethylene terephthalate) 

Biasa dipakai untuk botol plastik, berwarna jernih/ 

transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan 

hampir semua botol minuman lainnya. Botol jenis PET ini 

direkomendasikan hanya sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, 

apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan 

mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan 

mengeluarkan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) dalam 

jangka panjang. 

- HDPE(high density polyethylene) 

Biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, 

tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. HDPE 

memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan 

terhadap suhu tinggi. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang 

aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi 

kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan 

makanan/minuman yang dikemasnya. Sama seperti PET, HDPE juga 

direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian karena pelepasan 

senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. 

- PVC(polyvinyl chloride) 

Jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa 

ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol-botol. 

Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas 

dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat 

badan. Sebisa mungkin kita menghindari pemakaian plastik jenis ini 

dan mencari alternatif pembungkus makanan lain.  

- LDPE(low density polyethylene) 
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LDPE yaitu plastik tipe cokelat (thermoplastik/dibuat dari minyak 

bumi), biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan 

botol-botol yang lembek. Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah 

kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan permukaan agak berlemak. 

Pada suhu di bawah 60 derajat celsius sangat resisten terhadap 

senyawa kimia, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, akan 

tetapi kurang baik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen. Plastik ini 

sulit dihancurkan tapi dapat didaur ulang. Bahan ini baik untuk tempat 

makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang 

dikemas dengan bahan ini. 

- PP(Polypropylene atau Polypropene) 

PP dalah bahan terbaik untuk tempat makanan dan minuman. ciri 

fisiknya adalah mengkilat, transparan tetapi tidak jernih atau berawan. 

Biasanya digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, botol 

minuman, mainan anak, dll. 

- PS(Polystyrene) 

PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat 

minum sekali pakai, dan lain-lain. Polystyrene merupakan polimer 

aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan 

ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, styrene 

juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan 

konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya 

untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita 

yang berakibat pada masalah reproduksi, dan pertumbuhan dan sistem 

syaraf, juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Jika harus didaur 

ulang, PS memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Bahan 

ini dapat dikenali dengan kode angka 6, namun bila tidak tertera kode 

angka tersebut pada kemasan plastik, bahan ini dapat dikenali dengan 

cara dibakar (cara ini sebaiknya dihindari). Ketika dibakar, bahan ini 

akan mengeluarkan api berwarna kuning jingga, dan meninggalkan 

jelaga. 
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- Others 

Untuk jenis plastik Other ini ada 4 jenis, yaitu PC (polycarbonate), 

SAN (styrene acrylonitrile), ABS (acrylonitrile butadiene styrene), 

dan Nylon. Plastik jenis ini dapat ditemukan pada botol susu bayi, 

gelas anak Batita dan Balita (sippy cup), botol minum polikarbonat, 

dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk kaleng susu 

formula. 

PC, tidak dianjurkan untuk dipergunakan untuk tempat makanan 

ataupun minuman. Sebab, dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu 

Bisphenol A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi 

merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan 

produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas.Sedangkan SAN dan 

ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk 

digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman. Sebab, kedua 

bahan ini memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan 

suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah 

ditingkatkan. Biasanya SAN terdapat pada mangkuk mixer, 

pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat 

gigi, sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego 

dan pipa. SAN dan ABS merupakan salah satu bahan plastik yang 

sangat baik untuk digunakan. 

 

2.2 Tepung Maizena 
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Tepung jagung adalah bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara 

penggilingan atau penepungan. Tepung jagung adalah produk setengah jadi 

dari biji jagung kering pipilan yang dihaluskan dengan cara penggilingan 

kemudian diayak. 

Menurut SNI 01-3727-1995, tepung jagung adalah tepung yang diperoleh 

dengan cara menggiling biji jagung (Zea mays L.) yang bersih dan baik 

melalui proses pemisahan kulit, endosperm, lembaga, dan tip cap. Endosperm 

merupakan bagian biji jagung yang digiling menjadi tepung dan memiliki 

kadar karbohidrat yang tinggi. Kulit memiliki kandungan serat yang tinggi 

sehingga kulit harus dipisahkan dari endosperm karena dapat membuat 

tepung bertekstur kasar, sedangkan lembaga merupakan bagian biji jagung 

yang paling tinggi kandungan lemaknya sehingga harus dipisahkan karena 

lemak yang terkandung di dalamlembaga dapat membuat tepung tengik. Tip 

cap merupakan tempat melekatnya biji jagung pada tongkol jagung yang 

harus dipisahkan sebelum proses penepungan agar tidak terdapat butir-butir 

hitam pada tepung. 

Komposisi kimia tepung maizena dipasaran 

Parameter Jumlah (%) 

Kadar air 12,60% 

Kadar abu 0,30% 

Kadar protein 0,54% 

Kadar lemak 0,77% 

Kadar karbohidrat 85,79% 
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2.3 Kitosan 

 

Kitosan (C6H11NO4) merupakan polimer dengan nama kimia 2-amino-2-

deoksi-D-glukosa, mengandung gugus amino bebas dalam rantai karbonnya 

dan bermuatan positif. Gugus amina bebas inilah yang banyak memberikan 

kegunaan bagi kitosan. Kitosan berbentuk padatan amorf, merupakan salah 

satu dari sedikit polimer alami yang berbentuk polielektrolit kationik dalam 

larutan asam organik. 

Kitosan dapat diperoleh dari kitin melalui proses deastilasi. Ekstraksi kitin 

dari kulit Penaeus monodon dilakukan dalam 2 tahap, yaitu deproteinasi yang 

bertujuan untuk menghilangkan protein yang terdapat dalam kulit Penaeus 

monodon, dan demineralisasi yang bertujuan untuk menghilangkan mineral 

yang terkandung dari kulit Penaeus monodon. 

Semakin banyak gugus asetil yang hilang dari polimer kitin, semakin kuat 

interaksi ikatan hidrogen dan ion dari kitosan, dan kitosan yang bermuatan 

positif, berlawanan dengan polisakarida alam lainnya. Kitosan mempunyai 

potensi untuk digunakan dalam industri dan bidang kesehatan. Beberapa 

kegunaan kitosan antara lain sebagai: 
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1. Membran penukar ion  

2. Bahan pemurni air  

3. Bahan baku benang untuk operasi plastik/bedah  

4. Bahan powder untuk sarung tangan pembedahan  

5. Koagulan dan flokulan 

 

2.4 Singkong 

 

Singkong adalah tanaman semusim, tanaman berumbi dengan umbi 

memanjang , besar dan kecil. Umbi singkong ini mengandung pati yang 

bervariasi tergantung varietasnya. Ada varietas yang mengandung pati tinggi 

seperti varietas Darul Hidayah dan Manggu, dan ada pula yang mengandung 

pati rendah terutama yang mengandung HCN tinggi yaitu varietas singkong 

yang pada umumnya diperuntukan pembuatan bioethanol ( bahan bakar 

nabati ). 

Daun si ngkong pada umumnya berjari dari 5 helai sampai 9 helai ( 

varietas Darul Hidayah ) dan daun singkongmengandung protein sangat 

tinggi.Batang singkong pada umumnya beruas dan tingginya bisa mencapai 

6-7 meter.Batang singkong inilah yang pada umumnya dipakai sebagai 

bibit.Tanaman singkong dapat tumbuh dengan mudah disegala macam 

tanah.Adapun klasifikasi singkong (Euphorbiaceae) sebagai berikut: 
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Kingdom   : Plantae 

Divisio    : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Classis   : Dicotyledoneae 

Ordo    : Euphorbiales 

Familia   : Euphorbiaceae 

Genus    : Manihot 

Spesies   : Manihot utilissima 

Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun 

sangat miskin akan protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada 

daun singkong karena mengandung asam amino metionin.Selain umbi akar 

singkong banyak mengandung glukosa dan dapat dimakan mentah. Rasanya 

sedikit manis, ada pula yang pahit tergantung pada kandungan racun 

glukosida yang dapat membentuk asam sianida. Umumnya daging umbi 

singkong berwarna putih atau kekuning – kuningan, untuk singkong yang 

rasanya manis menghasilkan paling sedikit 20 mg HCN per kilogram umbi 

akar yang masih segar dan 50 kali lebih banyak pada umbi yang rasanya 

pahit. Pada jenis singkong yang pahit, proses pemasakan sangatdiperlukan 

untuk menurunkan kadar racunnya. Umbi singkong tidak tahan simpan 

meskipun ditempatkan di lemari pendingin.Dalam hal ini umbi singkong 

mudah sekali rusak, ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat 

terbentuknya asam sianida yang bersifat racun bagi manusia. 
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2.5 Gliserin 

 

Gliserin adalah cairan kental yang tidak berwarna dan jika dicicipi terasa 

manis. Ia memiliki titik didih tinggi dan membeku dalam bentuk pasta. Yang 

paling umum gliserin yang digunakan adalah dalam sabun dan produk 

kecantikan lainnya seperti lotion, meskipun juga digunakan, dalam bentuk 

nitrogliserin, untuk menciptakan dinamit. 

Cairan ini sangat populer dalam produk kecantikan karena merupakan 

humektan – menyerap air sekitarnya. Ini berarti bahwa gliserin dapat 

membantu melapisi dengan kelembaban. Tidak hanya itu digunakan dalam 

proses pembuatan sabun, gliserin juga sebagai produk sampingan. Banyak 

produsen sabun sebenarnya mengekstrak gliserin selama proses pembuatan 

sabun dan membuat cadangan untuk digunakan dalam produk yang lebih 

mahal. Mengambil sejumlah tetap setiap batang dari sabunnya, kemudian 

dapat ditambahkan untuk menghasilkan produk akhir yang bagus dengan 

pelembab ekstra. Tambahan juga meningkatkan aspek pembersihan sabun. 

Gliserin yang dapat dilarutkan dengan mudah ke dalam alkohol dan air 

tetapi tidak menjadi minyak. Senyawa kimia murni disebut Gliserol, yang 

menunjukkan bahwa itu adalah alkohol. 

Faktanya juga mudah menyerap air dari udara sekitarnya berarti bahwa 

gliserin adalah higroskopis. Jika sebagian gliserin dibiarkan di tempat 

terbuka, ia akan menyerap air dari udara sekitarnya hingga cairan itu akhirnya 

20% air. Jika sejumlah kecil ditempatkan di lidah akan menyebabkan 
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pelepuhan, karena dehidrasi. Ketika produk kecantikan yang mengandung 

senyawa ini digunakan pada kulit sebagai pelembap, dapat membantu 

menjaga kelembaban yang masuk. 

 

2.6 PVA 

 

Polivinil asetat (Bahasa Inggris: Polyvinyl acetate, PVA atau PVAc) 

adalah suatupolimer karet sintetis. Polivinil asetat dibuat dari monomernya, 

vinil asetat (vinyl acetate monomer, VAM). Senyawa ini ditemukan diJerman 

oleh Dr. Flitz Klatte pada 1912. Hidrolisis sempurna atau sebagian dari 

senyawa ini akan menghasilkan polivinil alkohol (PVOH). Rasio hasil 

hidrolisis ini berkisar antara 87% - 99%. 

PVA dijual dalam bentuk emulsi di air, sebagaibahan perekat untuk bahan-

bahan berpori, khususnya kayu. PVA adalah lem kayu yang paling sering 

digunakan, baik sebagai "lem putih" atau "lem tukang kayu" (lem kuning). 

"Lem kuning" tersebut juga digunakan secara luas untuk mengelem bahan-

bahan lain seperti kertas, kain, dan rokok. PVA juga umum dipakai dalam 

percetakan buku karenafleksibilitasnya dan tidak bersifat asam seperti banyak 

polimer lain.  
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PVA juga sering dijadikan kopolimer bersama akrilat (yang lebih mahal), 

digunakan padakertas dan cat. Kopolimer ini disebut vinil akrilat. PVA juga 

bisa digunakan untuk melindungi keju dari jamur dan kelembapan. PVA 

bereaksi perlahan dengan basamembentuk asam asetat sebagai hasilhidrolisis. 

Senyawa boron seperti asam boratatau boraks akan terbentuk sebagai 

endapan. 

 

2.7 Asam Asetat 

 

Asam asetat, asam etanoat atau asam cuka adalah senyawa kimia asam 

organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam danaroma dalam 

makanan.Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2. Rumus ini seringkali 

ditulis dalam bentuk CH3–COOH,CH3COOH, atau CH3CO2H. Asam asetat 

pekat (disebut asam asetat glasial) adalah cairan higroskopis tak berwarna, 

dan memiliki titik beku 16,7°C. Cuka mengandung 3–9% volume asam 

asetat, menjadikannya asam asetat adalah komponen utama cuka selain 

air.Asam asetat berasa asam dan berbau menyengat.Selain diproduksi untuk 

cuka konsumsi rumah tangga, asam asetat juga diproduksi sebagai prekursor 

untuk polivinil asetat dan selulosa asetat.Meskipun digolongkan sebagai asam 

lemah, asam asetat pekat bersifat korosif dan dapat menyerang kulit. 

Asam asetat merupakan salah satu asam karboksilat paling sederhana, 

setelah asam format.Larutan asam asetat dalam air merupakan sebuah asam 

lemah, artinya hanya terdisosiasi sebagian menjadi ion H
+
 dan CH3COO

–
. 

Asam asetat merupakanpereaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. 

Asam asetat digunakan dalam produksi polimer seperti polietilena 
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tereftalat,selulosa asetat, dan polivinil asetat, maupun berbagai macam serat 

dan kain. Dalam industri makanan, asam asetat, dengan kode aditif makanan 

E260, digunakan sebagai pengatur keasaman.Di rumah tangga, asam asetat 

encer juga sering digunakan sebagaipelunak air. Sebagai aditif makanan, 

asam asetat disetujui penggunaannya di banyak negara, termasuk Kanada, 

Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. 

Dalam setahun, kebutuhan dunia akan asam asetat mencapai 6,5 juta ton 

per tahun. 1,5 juta ton per tahun diperoleh dari hasil daur ulang, sisanya 

diperoleh dari industri petrokimia. Sebagai pereaksi kimia, sumber hayati 

cukup menarik, tetapi tidak kompetitif.Cuka adalah asam asetat encer, 

seringkali diproduksi melalui fermentasi dan oksidasi lanjutan etanol. 

Asam asetat cair adalah pelarut protik hidrofilik (polar), mirip seperti air 

dan etanol. Asam asetat memiliki konstanta dielektrik yang sedang yaitu 6,2; 

sehingga ia bisa melarutkan baik senyawa polar seperi garam anorganik dan 

gula maupun senyawa non-polar seperti minyak dan unsur-unsur seperti 

sulfur dan iodin. Asam asetat bercampur dengan mudah dengan pelarut polar 

atau nonpolar lainnya seperti air, kloroform dan heksana.Dengan alkana yang 

lebih tinggi (dimulai dari oktana), asam asetat tidak lagi bercampur sempurna, 

dan kebercampurannya terus menurun berbanding lurus dengan kenaikan 

rantai n-alkana.Sifat kelarutan dan kemudahan bercampur dari asam asetat ini 

membuatnya digunakan secara luas dalam industri kimia, misalnya sebagai 

pelarut dalam produksi dimetil tereftalat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang kami lakukan adalah eksperimen secara langsung. Adapun 

eksperimen adalah suatu set tindakan dan pengamatan, yang dilakukan untuk 

mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat 

antara gejala. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Kami melakukan penelitian pada jangka waktu sekitar 3bulan , yaitu dari 

Februari 2016 sampai April 2016.Penelitian kami berlokasi di laboratorium 

dan rumah Monica. 

3.3 Populasi dan Sampling 

Populasi dan sampel dari percoban ini adalah: 

Populasi : Seluruh bahan dasar yang merupakan polisakarida 

Sampel : Bahan dasar yang merupakan polisakarida yaitu Tepung Maizena, 

Tapioka, dan Kitosan 

3.4 Variabel Penelitian 

- Variabel Bebas    : Tepung Maizena, Tapioka, Kitosan, Gliserin, PVC 

- Variabel Terikat  : Sifat mekanik plastik 

- Variabel Kontrol  : Banyaknya cuka dan gliserin 

3.5 Prosedur penelitian 

3.5.1 Alat dan Bahan 

- Alat : 

Parutan 

Kain saring 

Baskom 

Oven 

Gelas Beker 

Saringan 

Pembakar Bunsen 
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Kaki Tiga 

Kompor 

Cetakan 

- Bahan : 

Tepung Maizena 

Kulit Udang 

Singkong 

NaOH 1M 

HCl 2M 

Aquadest 

3.5.2 Cara Kerja 

- Mengesktrak kitosan 

1. Mengeringkan kulit Penaeus monodon dan dihaluskan dengan 

menggunakan blender sampai benar-benar halus. 

2. Proses deproteinasi. Proses ini dilakukan pada suhu 75-80°C, dengan 

menggunakan larutan NaOH 1 M dengan perbandingan serbuk Penaeus 

monodon dengan NaOH = 1 : 10 (gr serbuk/ml NaOH ) sambil diaduk 

konstan selama 60 menit. Kemudian disaring dan endapan yang 

diperoleh dicuci dengan menggunakan aquadest sampai pH netral. 

3. Proses ini dilanjutkan dengan proses demineralisasi pada suhu 80°C 

dengan menggunakan larutan HCl 2 M dengan perbandingan sampel 

dengan larutan HCl = 1 : 10 (gr serbuk/ml HCl ) sambil diaduk konstan 

selama 60 menit. Kemudian disaring dan endapan yang diperoleh dicuci 

dengan menggunakan aquadest sampai pH netral. 

4. Hasil saringan kemudian dimasukkan dalam larutan NaOH dengan 

konsentrasi 20%W pada suhu 80°C sambil diaduk konstan selama 90 

menit pada proses deasetilasi. Hasil yang berupa slurry disaring, lalu 

dicuci dengan aquadest sampai pH netral lalu dikeringkan. 
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- Mengekstrak Pati 

1. Singkong dikupas  

2. Melakukan pemarutan secara manual untuk mendapatkan bubur 

singkong. 

3. Kemudian bubur singkong tersebut diperas dengan menggunakan kain 

saring dan dapat ditambahkan air. Menampung cairan yang diperoleh 

berupa pati didalam baskom. 

4. Pati yang hasil ekstraksi diendapkan, air di bagian atas endapan 

dibuang, sedangkan endapan diambil. 

5. Pengeringan pati dapat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari 

selama 1-2 hari atau dengan oven dengan suhu 60
o
C hingga kadar air 

nya sudah tidak ada lagi. 

6. Melakukan penumbukan dari pengeringan tersebut dan pati tersebut 

diayak. 

- Membuat plastikbiodegredable 

1. Kitosan yang didapat lantas dilarutkan dengan asam asetat 1 persen 

2. Mencampurkan pati singkong dan kitosan 

3. Melakukan pemanasan antara 80-90
o
C ditambah dengan aquadest 

4. Ditambahkan dengan griserin dan PVC lalu melakukan pengadukan  

5. Dicetak didalam cetakan 

6. Dimasukkan kedalam oven dengan temperatur 35-45
o
C atau di jemur 

7. Mengeluarkan cetakan dari oven dan didinginkan pada suhu kamar 

8. Plastik Biodegradable siap dianalisa dan diuji karakteristik mekanik 
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BAB IV 

DATA PENGAMATAN DAN ANALISIS  

 

4.1 Tabel Pengamatan 

4.1.1 Tabel Bahan Plastik 

 

4.1.2 Tabel Uji Sifat Mekanik 

Kekuatan : Kekuatan plastik saat ditarik (1-4) 

Kelenturan : Bisa dilengkungkan(1-4) 

Ketebalan : Ketebalan saat dipegang 

Lama berjamur : dibiarkan diruangan selama beberapa hari 

No Kekuatan Kelenturan Ketebalan Lama Berjamur 
 

1 1 1 4 13 hari 
 

2 1.5 3 3 13 hari 
 

3 1 3 1 12 hari  

No 
Jenis 

Tepung 

Tepung 

(gram) 

Kitosan 

(gram) 

Air 

(ml) 

Cuka 

(ml) 

Gliserin 

(ml) 

PVA 

(gram) 

Lama 

Pengeringan 

1 Maizena 6 - 60 10 3 - 2-3 hari 

2 Tapioka 6 - 60 10 3 - 2-3 hari 

3 Tapioka 6 - 70 10 3 - 2-3 hari 

4 Tapioka 6 - 50 10 3 - 2-3 hari 

5 Tapioka 6 - 40 10 3 - 2 hari 

6 Tapioka 6 3 40 10 3 - 2 hari 

7 Tapioka 6 3 40 10 3 2 2 hari 
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4 2 3 3 27 hari 
 

5 3 3 4 41 hari 
 

6 3.5 3 4 45 hari  

7 4 3 4 60 hari 
 

 

4.2 Grafik  

4.2.1. Uji Sifat Mekanik Plastik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plastik 1 plastik 2 plastik 3 plastik 4 plastik 5 plastik 6 plastik 7

Kekuatan 1 1,5 1 2 3 3,5 4

Kelenturan 1 3 3 3 3 3 3

Ketebalan 4 3 1 3 4 4 4
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4.2.2. Lama Waktu Berjamur 

 

Berdasarkan grafik pada grafik 4.2.1, plastiksampel ke-1 memiliki rata-

rata nilai (dengan rumus   ) 2; 

plastiksampel ke-2 memiliki rata-rata 2,5; plastiksampel ke-3 memiliki rata-

rata 1,7;  plastiksampel ke-4 memiliki rata-rata 2,7; plastiksampel ke-5 

memiliki rata-rata 3,3;  plastiksampel ke-6 memiliki rata-rata 3,5; 

plastiksampel ke-7 memiliki rata-rata 3,7. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa plastiksampel ke-7 memiliki penilaian yang paling bagus 

dibandingkan dengan plastik lainnya. 

Kekuatan masing-masing plastik berbeda, sesuai dengan kandungan 

bahannya.Plastiksampel ke-1 yang berbahan dasar tepung maizena jika 

dibandingkan dengan plastiksampel ke-2 yang berbahan dasar tepung tapioka 

dengan kadar masing-masing sama, menunjukan bahwa plastik berbahan dasar 

tepung tapioka memiliki kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

plastik berbahan dasar tepung maizena, yaitu dengan perbandingan kekuatan 1 

: 1,5. Lalu kadar air juga menentukan tingkat kekuatan plastik. Semakin 

banyak kandungan air, plastikakan semakin tidak kuat. Plastik yang paling 

kuat adalah plastik dengan kandungan air 40 ml, sedangkan plastik yang 

paling tidak kuat adalah plastik dengan kandungan air 70 ml (perbandingan 

0
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pada plastik berbahan dasar tepung tapioka). Namun dengan penambahan 

kitosan, plastik dengan kandungan air 40 ml memiliki nilai kekuatan yang 

lebih besar yaitu dengan perbandingan air dengan air+kitosan adalah 3:3,5. 

Sedangkan jika kandungan PVA ditambahkan maka kekuatan plastik ikut 

bertambah menjadi bernilai 4. 

Rata-rata plastik memiliki tingkat kelenturan yang sama yaitu 3, hanya 

saja berbeda pada plastik 1 yang memiliki kelenturan 1 karena berbahan dasar 

tepung maizena, berbeda dengan plastik lainnya yang berbahan dasar tepung 

tapioka. 

Sedangkan tingkat ketebalan plastik berbanding terbalikdengan kandungan 

air. Semakin banyak kandungan airnya, plastik yang sudah mengering akan 

menjadi semakin tipis. Plastik yang memikiki tingkat kandungan paling tebal 

adalah plastik dengan kadar air 40 ml, dengan nilai masing-masing sama yaitu 

4. Hal ini menunjukan penambahan kitosan ataupun PVA tidak mempengaruhi 

ketebalan plastik. Sedangkan pada plastik berbahan dasar tepung maizena, 

walaupun kadar airnya 60 ml tetap memiliki nilai ketebalan yang sama dengan 

tepung tapioka+air 40 ml yaitu 4. 

Plastik yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah plastiksampel ke-7 

dengan bahan dasar tepung tapioka dengan kadar yang sama dengan 

plastiksampel ke-2 – plastiksampel ke-7, kitosan 3 gram sama seperti 

plastiksampel ke-6, air 40 ml seperti plastiksampel ke-5- plastiksampel ke-7, 

cuka 10 ml (sama pada semua plastik), gliserin 3 ml (sama pada semua 

plastik), dan PVA 2 gram (hanya pada plastiksampel ke-7). Grafik 

plastiksampel ke-7 paling menyerupai dengan plastiksampel ke-6, hanya 

memiliki perbedaan pada nilai kekuatan yaitu lebih rendah 1 poin.Perbedaan 

antara plastiksampel ke-6 dan plastiksampel ke-7 hanya dalam hal kandungan 

PVA, yaitu plasstik sampel ke-6 tidak mengandung PVA sedangkan 

plastiksampel ke-7 mengandung PVA. 

Sedangkan plastiksampel ke-3 yang memiliki nilai yang paling rendah  

memiliki bahan dasar tepung tapioka dengan kadar yang sama dengan 



 

24 

 

plastiksampel ke-2 – plastiksampel ke-7, air 70 ml, cuka 10 ml (sama pada 

semua plastik), gliserin 3 ml (sama pada semua plastik). 

Berdasarkan grafik 4.2.2 menunjukkan bahwa semakin banyak kandungan 

airnya, maka plastikakan semakin cepat berjamur. Hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: plastik dengan kandungan air yang banyak memiliki waktu 

mengering yang semakin lama, oleh karena itu keadaan basah yang lebih lama 

dibandingkan dengan plastik yang lain memungkinkan jamur lebih mudah 

bertumbuh. Plastik dengan bahan dasar tapung maizena dan plastik tepung 

tapioka dengan kandungan air 70 ml merupakan plastik yang paling cepat 

berjamur dengan waktu berjamur sekitar 13 hari.Plastik dengan kandungan air 

40 ml belum berjamur selama sebulan. 

 

4.3 Analisis 

4.3.1 Plastik sampel ke-1 

Plastik ini terbuat dari tepung maizena 6 gram yang dicampur 

dengan air sebanyak 60 ml, cuka 10 ml, gliserin 3 ml. Gliserin 

ditambahkan untuk membuat plastik transparan dan letur karena 

sifatnya yang menyerap air. Cuka berfungsi untuk memecah rantai 

Pati menjadi gugus Lactat Acid (polimer plastik) sehingga pati dapat 

larut.  

Setelah dikeringkan teksturnya seperti kertas, sehingga mudah 

patah dan retak. Sifat mudah patah dan retak menyebabkan plastik ini 

tidak elastis sehingga kurang kuat. Ketebalan yang dimiliki plastik ini 

seperti kertas, cukup tebal jika dibandingkan plastik konvensional. 

Warna yang dihasilkan tidak transparan, warna seperti kertas putih 

keruh. Lama plastik ini berjamur sekitar. 

4.3.2 Plastik sampel ke-2 

Plastik ini terbuat dari tepung tapioka 6 gram yang dicampur 

dengan air sebanyak 60 ml, cuka 10 ml, gliserin 3 ml. Tepung tapioka 

yang bersifat licin dan rantai ikatan tepung tapioka lebih kuat dari 
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tepung maizena membuat tekstur halus dan tidak mudah patah atau 

retak. 

Setelah dikeringkan teksturnya lebih halus dan tidak ada retakan. 

Kekuatan plastik ini lebih kuat dari plastik sampel ke-1 dan 

kelenturannya lebih tinggi. Ketebalan yang dimiliki plastik ini cukup 

tipis, hal ini yang menyebabkan kekuatannya lemah. Warna dari 

plastik yang dihasilkan sudah transparan. Lama plastik ini berjamur 

sekitar 13 hari. 

4.3.3 Plastik sampel ke-3 

Plastik ini terbuat dari tepung tapioka 6 gram yang dicampur 

dengan air sebanyak 70 ml, cuka 10 ml, gliserin 3 ml. Setelah 

dikeringkan teksturnya halus dan tidak ada retakan. Kekuatan plastik 

ini mirip dengan plastik ke-1 dan kelenturannya lebih tinggi. 

Ketebalan yang dimiliki plastik ini cukup tipis, hal ini yang 

menyebabkan kekuatannya lemah. Warna dari plastik yang dihasilkan 

sudah transparan. Lama plastik ini berjamur sekitar 12 hari. 

4.3.4 Plastik sampel ke-4 

Plastik ini terbuat dari tepung tapioka 6 gram yang dicampur 

dengan air sebanyak 50 ml, cuka 10 ml, gliserin 3 ml. Setelah 

dikeringkan teksturnya halus dan tidak ada retakan. Kekuatan plastik 

ini lebih kuat dari plastik ke-2 dan kelenturannya lebih tinggi. 

Ketebalan yang dimiliki plastik ini cukup tebal, hal ini yang 

menyebabkan kekuatannya cukup kuat. Warna dari plastik yang 

dihasilkan sudah transparan. Lama plastik ini berjamur sekitar 27 hari. 

4.3.5 Plastik sampel ke-5 

Plastik ini terbuat dari tepung tapioka 6 gram yang dicampur 

dengan air sebanyak 40 ml, cuka 10 ml, gliserin 3 ml. Setelah 

dikeringkan teksturnya halus dan tidak ada retakan. Kekuatan plastik 

ini lebih kuat dari plastik ke-4 dan kelenturannya cukup tinggi. 

Ketebalan yang dimiliki plastik ini tebal, hal ini yang menyebabkan 
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kekuatannya cukup kuat. Warna dari plastik yang dihasilkan sudah 

transparan. Lama plastik ini berjamur sekitar 41 hari. 

4.3.6 Plastik sampel ke-6 

Plastik ini terbuat dari tepung tapioka 6 gram yang dicampur 

dengan air sebanyak 40 ml, cuka 10 ml, gliserin 3 ml, Kitosan 3 gram. 

Kitosan yang bermuatan positif, berlawanan dengan polisakarida alam 

lainnyasehingga dapat memperkuat ikatan plastik. 

Setelah dikeringkan teksturnya halus dan tidak ada retakan. 

Kekuatan plastik ini lebih kuat dari plastik ke-5 dan kelenturannya 

cukup tinggi. Ketebalan yang dimiliki plastik ini tebal, hal ini yang 

menyebabkan kekuatannya cukup kuat. Warna dari plastik yang 

dihasilkan sudah transparan. Lama plastik ini berjamur sekitar 45 hari. 

4.3.7 Plastik sampel ke-7 

Plastik ini terbuat dari tepung tapioka 6 gram yang dicampur 

dengan air sebanyak 40 ml, cuka 10 ml, gliserin 3 ml, Kitosan 3 gram, 

PVA 2 gram. Penggunaan PVA bertujuan membuat plastik yang 

dihasilkan tidak mudah berjamur karena dapat melindungi plastik dari 

kelembapan. 

Setelah dikeringkan teksturnya halus dan tidak ada retakan. 

Kekuatan plastik ini lebih kuat dari plastik ke-6, plastik ini merupakan 

plastik dengan kekuatan terbaik dan kelenturannya cukup tinggi. 

Ketebalan yang dimiliki plastik ini tebal, hal ini yang menyebabkan 

kekuatannya cukup kuat. Warna dari plastik yang dihasilkan sudah 

transparan. Lama plastik ini berjamur sekitar 60 hari. 

4.3.8 Pengaruh air dalam pembuatan plastik 

Pengaruh air dapat dilihat dari sampel plastik ke-2, 3, 4, 5. 

Plastik sampel ke-3 memiliki jumlah air paling banyak yaitu 70 ml 

memiliki waktu paling cepat yang menyebabkan jamur tumbuh yaitu 

12 hari. 

Plastik sampelke-2 dengan jumlah air 60 ml setelah selang waktu 

sehari mulai berjamur. 
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Plastik sampelke-4 dengan jumlah air 50 ml memiliki waktu 41 hari 

untuk berjamur. 

Plastik sampelke-5 dengan jumlah air 40 ml memiliki waktu 45 hari 

untuk berjamur. 

Namun tidak berarti semakin sedikit air semakin baik, jika air yang 

digunakan terlalu sedikit maka tekstur yang di hasilkan akan seperti 

kertas, mudah patah, dan tidak elastis 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Bahan pembuat plastik yang paling sesuai dengan plastik konvensional 

adalah Tepung Tapioka, Kitosan, Cuka, Gliserin, dan PVC. 

Sifat makanik terbaik terdapat di plastik ke-7(6 gram tepung tapioka, 3 

gram kitosan, 2 gram PVA, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 40 ml). 

Memiliki kelenturan dan ketebalan seperti plastik, warnanya transparan, 

namun masih tidak tahan air.   

2. Sifat mekanik plastik dihasilkan 

Plastik ke-1 (6 gram tepung maizena, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 60 

ml) memiliki nilai untuk kekuatan 1, kelenturan 1, ketebalan 4. 

Plastik ke-2 (6 gram tepung tapioka, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 60 

ml) memiliki nilai untuk kekuatan 1.5, kelenturan 3, ketebalan 3. 

Plastik ke-3 (6 gram tepung tapioka, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 70 

ml) memiliki nilai untuk kekuatan 1, kelenturan 3, ketebalan 1. 

Plastik ke-4 (6 gram tepung tapioka, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 500 

ml) memiliki nilai untuk kekuatan 2, kelenturan 3, ketebalan 3. 

Plastik ke-5 (6 gram tepung tapioka, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 40 

ml) memiliki nilai untuk kekuatan 3, kelenturan 3, ketebalan 4. 

Plastik ke-6 (6 gram tepung tapioka, 3 gram kitosan, gliserin 3 ml, cuka 10 

ml, dan air 40 ml) memiliki nilai untuk kekuatan 3.5, kelenturan 3, 

ketebalan 4. 

Plastik ke-7 (6 gram tepung tapioka, 3 gram kitosan, 2 gram PVA, gliserin 

3 ml, cuka 10 ml, dan air 40 ml) memiiki nilai untuk kekuatan 4, 

kelenturan 3, ketebalan 4. 

3. Lama waktu degradasi plastik berbeda-beda  

Plastik ke-1 (6 gram tepung maizena, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 60 

ml) memiliki waktu degradasi 13 hari. 
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Plastik ke-2 (6 gram tepung tapioka, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 60 

ml) memiliki waktu degradasi 13 hari. 

Plastik ke-3 (6 gram tepung tapioka, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 70 

ml) memiliki waktu degradasi 12 hari. 

Plastik ke-4 (6 gram tepung tapioka, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 500 

ml) memiliki waktu degradasi 27 hari. 

Plastik ke-5 (6 gram tepung tapioka, gliserin 3 ml, cuka 10 ml, dan air 40 

ml) memiliki waktu degradasi 41 hari. 

Plastik ke-6 (6 gram tepung tapioka, 3 gram kitosan, gliserin 3 ml, cuka 10 

ml, dan air 40 ml) memiliki waktu degradasi 45 hari. 

Plastik ke-7 (6 gram tepung tapioka, 3 gram kitosan, 2 gram PVA, gliserin 

3 ml, cuka 10 ml, dan air 40 ml) memiiki waktu degradasi 60 hari. 

4. Efek air yang semakin banyak membuat plastik cepat berjamur. 

5. Jika dibandingkan dengan plastik konvensional memiliki kelenturan dan 

ketebalan sama serta kecepatan degradasi yang sangat cepat. 

5.2 Saran 

1. Plastik yang dibuat lebih baik dicampur dengan plastik berjenis PET agar 

plastik lebih tahan air. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan bahan lain yang dapat 

membuat sifat mekanik plastik menjadi lebih baik.   
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Singkong yang sudah diparut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Singkong yang diperas 
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Gambar 3 Hasil dari singkog yang diperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Endapan yang dihasilkan 
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Gambar 5 Proses pembuatan plastiksampel ke-7 yang sedang dipanaskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Plastik yang dicetak 
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Gambar 7Proses pembuatan plastik sampel ke-6 yang sedang dipanaskan 

 

Gambar 8  Plastik yang dicetak 
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Gambar 9 Plastik sampel ke-4 hari pertama 

 

Gambar 10 Plastiksampel ke-7 tanggal 5 April 2016 
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Gambar 11 Plastik sampel ke-6 tanggal 5 April 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Plastik sampel ke-3 dan 4 tanggal 5 April 2016 



 

38 

 

 

Gambar 13 

Plastik sampel ke-3 dan 4 tanggal 12 April 2016 

 

 

Gambar 14 

Jamur pada larutan plastiksampel ke-5 
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Gambar 15 

Plastik sampel ke-2 tanggal 5 April 2016 

 

Gambar 16 

Plastik sampel ke-2 tanggal 10 April 2016 
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Gambar 17 Plastik sampel ke-1 setelah uji mekanik 

 

 

Gambar 18 Plastik sampel ke-7 setelah 60 hari 
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