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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara dengan penyumbang sampah plastik ke laut 

terbesar kedua di dunia yaitu 187,2 juta ton setelah China yang menyumbang 

sekitar 262,9 juta ton sampah plastik [1]. Plastik merupakan polimer dengan sifat 

inert yaitu tidak mudah bereaksi, memiliki ukuran molekul yang besar degan berat 

molekul ribuan sampai jutaan, serta dapat diregradasi untuk waktu ribuan tahun 

[2]. Sejak tahun 1950, material utama yang sering digunakan dengan luas dalam 

kehidupan manusia adalah plastik [3]. Keunggulan seperti fleksibel, ringan, 

ekonomis, kuat, mudah dibawa, transparan, tidak mudah pecah, kedap air, dan 

harganya yang terjangkau menjadikan plastik sebagai material yang diminati [4]. 

Sampai kini, dari 6300 juta ton sampah plastik di dunia hanya 9% yang dapat 

terdaur ulang [5]. Pencemaran plastik menghasilkan dampak berupa mikroplastik, 

matinya biota laut, pelepasan gas beracun dioksin, serta menjadi tempat 

pengembangbiakan vektor penyakit [6]. 

Bioplastik tersusun atas monomer organik yang terdapat pada selulosa, pati, 

mikroorganisme dan protein. Selain itu, bioplastik dapat digunakan seperti plastik 

pada umumnya, tetapi dapat hancur seiring dengan adanya aktivitas 

mokroorganisme dan menghasilkan zat yang tidak berbahaya bagi kesehatan 

ketika dibuang ke lingkungan [7]. Berdasarkan bahan bakunya, bioplastik 

dibedakan menjadi dua yaitu bioplasrik dengan bahan baku petrokimia (non-

renewable resources) dan biomassa (renewable resources) seperti selulosa dan 

pati [8]. 

Tingkat konsumsi tahu yang menjadi produk pangan favorit di Indonesia 

mencapai 7,03 kg/kapita/tahun [9]. Proses penggumpalan tahu menghasilkan 

limbah cair yang biasa disebut dengan whey [10]. Whey mengandung bahan 

bahan-bahan organik yang tinggi, rendahnya pH dan kandungan oksigen terlarut, 

dan bau busuk akan mengakibatkan pencemaran di lingkungan serta menimbulkan 

masalah sanitasi dan kesehatan pada masyarakat [11]. Limbah industri yang 

dibuang langsung ke sungai akan menimbulkan persoalan kesehatan dan 
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mengakibatkan tatanan ekosistem perairan akan berubah, dikarenakan matinya 

organisme akuatik [12]. 

Whey mengandung bahan-bahan organik seperti protein sebanyak 40-60%, 

karbohidrat sebanyak 25-50%, dan lemak sebanyak 10%. Bahan organik yang 

terlalu lama ada pada limbah cair tahu semakin lama akan terus meningkat 

volumenya [13]. Pembentukan selulosa oleh Acetobacter xylinum dipengaruhi 

oleh kandungan nutrisi yang ada pada medium seperti protein, karbohidrat, 

vitamin B kompleks dan lemak [14]. Dalam menghasilkan selulosa, Acetobacter 

xylinum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan nutrien pada 

medium, juga suhu lingkungan berkisar antara 20-28 
o
C dan pH medium antara 3-

6 [15].  

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi limbah cair tahu menjadi 

bahan pembuat bioplastik. Whey kemudian dikonversi menjadi selulosa (nata de 

soya) dengan bantuan bakteri Acetobacter xylinum [16]. Pemanfaatan nata de 

soya dalam pembuatan bioplastik ini dikarenakan selulosa yang tinggi pada nata 

de soya, namun terdapat keterbatasan pada bioplastik berbasis selulosa karena 

memiliki sifat hidrofilik yang tinggi diantaranya rapuh, ketahanan air yang 

rendah, buruknya sifat mekanik, dan stabilitas yang rendah sehingga rentan 

terdegradasi [17]. Bahan alam lainnya ditambahkan untuk meningkatkan sifat 

mekanik bioplastik yang diakibatkan sifat hidrofilik yang dimiliki selulosa dan 

mengatasi kerapuhan [18]. Aditif alami yang digunakan dalam pembuatan 

bioplastik yaitu kitosan sebagai penguat [19] dan sorbitol sebagai pemlastis untuk 

meningkatkan kualitas bioplastik yang dihasilkan [20]. 

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian dengan memanfaatkan limbah 

cair industri tahu untuk pembuatan bioplastik dengan penambahan sorbitol 

sebagai pemlastis dan kitosan sebagai penguat. Dari penelitian ini diharapkan 

bioplastik yang dihasilkan dari limbah cair tahu yang ramah lingkungan dan 

terbuat dari bahan alam dapat terdegradasi lebih baik dan tidak merusak 

lingkungan ketika dibuang langsung ke lingkungan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana variasi terbaik bioplastik dari limbah cair tahu dengan 

penambahan kitosan sebagai penguat dan sorbitol sebagai pemlastis? 

2. Bagaimana pengaruh variasi kitosan dan sorbitol terhadap kuat tarik dan 

elongasi pada bioplastik? 

3. Bagaimana pengaruh variasi kitosan dan sorbitol terhadap ketahanan air yang 

dimiliki oleh bioplastik berbasis selulosa? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pemanfaatan limbah 

cair tahu yang digunakan untuk bahan dasar pembuatan bioplastik, serta menjadi 

alternatif terhadap permasalahan lingkungan oleh cemaran limbah cair tahu dan 

sampah plastik khususnya di Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan variasi terbaik bioplastik dari limbah cair tahu dengan 

penambahan kitosan sebagai penguat dan sorbitol sebagai pemlastis. 

2. Menganalisis pengaruh variasi kitosan dan sorbitol terhadap kuat tarik, 

elongasi, dan ketahanan air pada bioplastik. 

3. Menganalisis pengaruh variasi kitosan dan sorbitol terhadap ketahanan air 

yang dimiliki oleh bioplastik berbasis selulosa. 

1.4  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang menjadi batasan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengonversi limbah cair tahu menjadi material selulosa nata de soya oleh 

bakteri Acetobacter xylinum. 

2. Bahan yang digunakan sebagai penguat adalah kitosan dan sebagai pemlastis 

adalah sorbitol. 

3. Menggunakan dosis kitosan sebanyak 1,5 g dan 2,3 g serta sorbitol sebanyak 

1,0 ml dan 1,5 ml sebagai bahan penambah dalam pembuatan bioplastik. 

4. Karakterisasi yang dilakukan adalah uji kuat tarik, uji elongasi, uji FTIR dan 

ketahanan air pada bioplastik. 
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5. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui 

variasi terbaik yang digunakan dalam pembuatan bioplastik. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini mengacu pada Buku Panduan 

Tugas Akhir Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. 

1. ABSTRAK 

Berisi gambaran secara umum penelitian Tugas Akhir. 

2. BAB I PENDAHULUAN 

Memberikan gambaran umum yang melatarbelakangi pengambilan topik 

permasalahan Tugas Akhir. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 

3. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori singkat yang diperoleh dari studi literatur mengenai 

permasalahan yang dikaji dalam rangkaian penelitian dan penulisan 

laporan Tugas Akhir. Tinjauan pustaka peliputi teori dasar, kajian pustaka, 

serta ulasan singkat dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung. 

4. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Rangkaian prosedur penelitian, berupa metode yang digunakan serta 

tahap-tahap yang akan dilakukan selama pelaksanaan tugas Akhir. 

Metodologi penelitian meliputi diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian, tahap persiapan penelitian, dan pembahasan yang nantinya 

dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. 

5. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini besisi hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah 

dilakukan, kemudian dilakukan analisis pembahasan mengenai hasil 

penelitian yang didapatkan. 

6. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang didapatkan dari data yang telah dianalisis 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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7. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

8. LAMPIRAN 

Berisi data yang didapat selama proses penelitian dan pengujian pada 

sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


