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 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. 

 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. 
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