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ABSTRACT 

The biodegradation properties of paper packaging based composites of  polyvinyl 

alcohol (PVA) and starch has been investigated. The composites were prepared by 

solvent casting method by mixing PVA. The composition of starch/PVA 0%, 5%, 10%, 

20%, 30%, 40%, 50%, 70% and 90% w/w. The biodegradable test was done in the soil 

with EM4 concentration of 40 mL. It showed that the biodegradable rate decreased with 

the increase of PVA concentration. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian sifat biodegradasi tentang karakteristik kemasan kertas 

berbasis komposit ramah lingkungan dari campuran polyvinyl alcohol (PVA) dan kanji. 

Komposit dibuat dengan metode solvent casting dengan mencampurkan PVA dengan 

kanji dimana campuran PVA/kanji di variasi pada konsentrasi 0%, 5%, 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%, 70% dan 90% b/b. Hasil dari uji biodegradable menunjukkan laju 

biodegradable menurun seiring dengan penambahan konsentrasi PVA, yang 

ditunjukkan dengan penurunan massa setelah 4 minggu sebesar 56,41% ketika tanpa 

PVA (kanji saja), dan penurunan massa sebesar 26,621% ketika ditambahkan 

konsentrasi PVA sebesar 90% b/b. 

Kata kunci : Polyvinyl alcohol, Kanji singkong, biodegradable. 

 

PENDAHULUAN 

Berkembangnya material pembungkus dalam bidang industri terutama dalam industri 

makanan saat ini mengalami peningkatan sangat pesat. Bahan makanan pada umumnya sangat 

sensitif dan mudah mengalami penurunan kualitas akibat dari beberapa faktor lingkungan yang 

akan merusak bahan makanan tersebut apabila tidak dilakukan perlindungan secara baik dan 

benar (Hui, 2006). Untuk memikirkan cara menjaga kualitas dari bahan - bahan makanan 

tersebut maka dilakukan pengembangan material pembungkus makanan yang baik. Saat ini 

sudah dilakukan beberapa penelitian untuk mencari material polimer yang baik dari bahan 

pembungkus tersebut agar tetap bisa menjaga produk tidak cepat rusak selama penyimpanan. 

Salah satu contoh pembungkus makanan yang mudah ditemui dari penggunaan material 

pembungkus makanan yaitu pengunaan kertas minyak. Secara umum lapisan polimer yang 

terdapat pada kertas minyak dibuat dari bahan polimer sintetis seperti  polyethylene (PE) dan 
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polyvinyl klorida (PVC). Bahan polimer sintetis banyak dan sudah lama digunakan karena 

memiliki karakter ayng baik sebagai material pembungkus. Namun, bahan polimer sintetis 

pada umunya termasuk kedalam bahan non-biodegradable yaitu bahan yang sulit di urai 

lingkungan secara alami sehingga dalam penggunaannya akan menyebabkan masalah 

lingkungan yang serius. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka untuk saat ini terus 

dilakukan penelitian mengenai material pembungkus makanan yang baik dan ramah 

lingkungan. Selain polimer sintetis tidak ramah lingkungan, polimer berbahan dasar minyak 

bumi, merupakan bahan dasar yang tak terbarukan sehingga jika digunakan secara terus 

menerus akan habis (Tian et al., 2016). 

Polimer alami sangat banyak tersebar di alam ini. Contoh polimer alami diantara lain : 

kanji (starch), amilopektin, glikogen, selulosa, dan kitin. Polimer alami memiliki sifat 

biodegradable sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat serius sebagai alternatif  

untuk menggantikan polimer sintetis yang non-biodegradable . Kanji terdiri dari campuran 

amilum dan amilopetin yang dapat diperoleh dari banyak tanaman seperti umbi – umbian, 

jagung, dan sagu.  Penggunaan kanji sebagai bahan yang mudah terurai juga sudah banyak 

digunakan karena memiliki harga yang murah dan ketersediaannya berlimpah (Elizondo et al., 

2009). Namun, polimer alami seperti kanji memiliki kelemahan seperti kurang kuat dalam 

pembentukannya sehingga membatasi penggunaan kanji. Kanji juga memiliki karakter yang 

buruk sebagai material pembungkus (Gonera & Cornillon, 2002).  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dari bahan kanji. 

Salah satunya caranya adalah dengan melakukan pencampuran bahan kanji dengan bahan 

polimer lain, seperti polycaproalactone (Averous et al., 2000),  polyvinyl alcohol (PVA) (Tian 

et al., 2016) (Yang et al., 2008)(Zou et al., 2008). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Tian et al., 2016) pencampuran kanji dengan PVA dapat memperbaiki kekurangan sifat 

mekanik dan sifat buruk perintang air dari bahan kanji.  

Polyvinyl alcohol adalah suatu polimer yang dibuat dari penggabungan molekul – 

molekul vinyl asetat, dengan cara hidrolisis sebagian dari ester yang bersifat sebagai 

katalisator. PVA diperoleh secara radikal dengan polimerisasi vinyl asetat menjadi polyvinyl 

asetat (PVAc) kemudian di ikuti oleh proses hidrolisis PVAc menjadi PVA.  PVA merupakan 

salah satu jenis polimer hidroksil yang larut dalam air. Sebagai salah satu jenis bahan 

biodegradable, PVA telah digunakan secara umum dan luas sebagai material pembungkus 

kemasan karena tidak beracun, ketahanan kimiawi terhadap lingkungan, sifat perintang airnya 

yang baik, serta kemampuan membentuk lapisan yang baik. (Tian et al., 2016). 

Biodegradable didefinisikan sebagai kemampuan mendekomposisi bahan menjadi 

karbondioksida, metana, air, komponen anorganik atau biomassa melalui mekanisme enzimatis 
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mikroorganisme, yang bisa diuji dengan pengujian standar dalam periode waktu tertentu 

(Nolan-ITU, 2002). 

MATERIAL DAN METODE 

Pada penelitian digunakan jenis kanji singkong (amylum manihot) dan polyvinyl 

alcohol (PVA) dengan berat molekul 30.000 g/mol, dengan akuades sebagai pelarut. 

Pencampuran dilakukan antara kanji dan PVA dengan jumlah komposisi dan perbandingan 

dimana konsentrasi penambahan PVA divariasikan sebesar 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 

50%, 70%, dan 90% (b/b). Kemudian larutan PVA dipanaskan pada suhu 95 oC  dan distirrer 

selama 30 menit dan kemudian dicampurkan dengan larutan kanji yang dipanaskan pada suhu 

80 oC selama 60 menit . Sementara itu,  Hasil pengolahan dari larutan kanji/PVA dituangkan 

kedalam teflon dan dikeringkan dengan suhu ruang hingga lapisan terlepas dari teflon. Sampel 

kanji/PVA berbentuk lapisan bening. 

 Setelah itu dilakukan Uji Biodegradable yang dilakukan secara in – vitro dengan 

menggunakan metode Soil Burial Test dengan media berupa tanah sawah yang sebelumnya 

telah dipersiapkan dengan diberi campuran larutan EM4, tetes tebu dan juga air dengan 

komposisi 1:1:50 (EM4:Tetes Tebu:air) pencampuran ini dilakukan untuk membantu  

berkembangnya mikroorganisme tanah. Pencampuran larutan EM4, tetes tebu dan air 

dilakukan selama 24 jam sebelum akhirnya dicampurkan dengan tanah sawah. Setelah larutan 

siap selama 24 jam kemudian dicampurkan dengan tanah dan kembali didiamkan selama 24 

jam sebelum dimasukkan sampel untuk dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan selama 28 

hari dengan pengambilan data setiap 7 hari. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Uji Biodegradable dilakukan dengan metode soil burial test yaitu metode dengan 

memanfaatkan media tanah yang digunakan sebagai medium untuk pengamatan pengurangan 

masa (biodegradable) dari sampel, parameter yang diukur adalah besar pengurangan massa 

dari sampel setelah ditimbun dalam medium tanah selama waktu tertentu (Sawada, 1994). 

Medium tanah dipilih karena mewakili salah satu kondisi lingkungan dimana biasanya limbah 

plastik dibuang. Uji Biodegradable dilakukan secara in-vitro yaitu dilakukan dalam tempat 

tertutup yang telah dikondisikan sebagai medium untuk membantu berkembangnya mikroba 

yang akan membantu proses uji biodegradable. Pengamatan dilakukan selama 4 minggu, 

dimana setiap minggu ditimbang besar pengurangan massanya. Sebelum dilakukan uji 

biodegradable sebelumnya sudah dipersiapkan medium tanah yang telah dikondisikan dengan 

menambahkan EM4 (cairan berwarna coklat yang didalamnya terdapat mikroorganisme hidup 

yang bermanfaat untuk tanah) dan kemudian tanah didiamkan selama 1 hari. 
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Pada penelitian ini dilakukan pengamatan berdasarkan pengaruh banyaknya penambahan 

EM4 terhadap kondisi tanah dan juga besar pengurangan massa terhadap pengaruh konsentrasi 

komposit kanji singkong dan polyvinyl alcohol (PVA). Penkondisian tanah dilakukan dengan 

memvariasikan banyaknya EM4 yang ditambahkan yaitu : 40 ml dan 60 ml. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Dewi (2012) penambahan konsentrasi EM4 akan mempengaruhi 

kondisi tanah dimana juga akan mempengaruhi hasil dari uji degradasi sampel.  

Pada Gambar 1. menunjukkan banyaknya massa yang terdegradasi meningkat dengan 

lamanya waktu penimbunan komposit. Secara umum penurunan massa berlangsung secara 

linier dengan waktu meskipun ada fluktuasi pada minggu – minggu tertentu. Hal ini 

kemungkinan disebabkan kondisi lingkungan yang tidak homogen tiap minggu seperti keadaan 

suhu dan kelembaban yang berubah. Besarnya penurunan massa tersebut dapat dihitung dengan 

membandingkan massa awal dengan massa akhir sampel. Nilai penurunan massa komposit 

kanji singkong dan PVA dengan variasi PVA setelah 4 minggu dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut. 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa besar penurunan massa dari sampel kanji singkong saja 

dibandingkan dengan kanji singkong yang ditambahkan dengan PVA nampak lebih baik yaitu 

pada kanji singkong nilai penurunanan massanya setelah 4 minggu tercatat sebesar 56,41 %, 

sedangkan kanji singkong dan PVA 90 % b/b tercatat hanya mengalami penurunan massa 

sebesar 21,621 %. 
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Gambar 1. Grafik Penurunan Massa komposit kanji singkong dan Polyvinyl 

Alcohol (PVA) dengan penkondisian 40 ml EM4 
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Waktu 

(Hari) 

Kanji + PVA %(b/b) 

0% 10% 30% 50% 90% 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 13,248 15,385 22,125 12,222 10,759 

14 31,566 25,000 28,333 17,733 16,127 

21 44,444 35,455 31,052 23,216 20,797 

28 56,410 43,162 36,633 27,976 21,621 

 

Pada Gambar 2. penambahan konsentrasi PVA memperlambat penurunan massa 

komposit. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PVA berasal dari bahan minyak bumi yang 

secara umum lebih sulit terurai dilingkungan (tanah) dibandingkan dengan kanji yang berasal 

dari tumbuhan. Kanji merupakan bahan bioplastik (biopolimer) dimana kanji ini juga 

merupakan kompos sehingga lebih mudah diurai menjadi molekul yang lebih sederhana oleh 

mikroorgansme (Dewi, 2013). 

 

 

 

Menurut Dewi (2013) pada penelitian sebelumnya penambahan konsentrasi larutan EM4 

dapat mempengaruhi proses degradasi dari suatu sampel, karena makin banyak 

mikroorganisme dalam suatu wadah akan mempercepat proses penguraian. Kemudian 

dilakukan penelitian dengan memvariasikan penambahan jumlah EM4 pada medium tanah 
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Tabel 1. Tabel Presentase Penurunan massa setelah 4 minggu komposit Kanji Singkong dan 

Polyvinyl Alcohol (PVA) EM4 40 ml 

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh Penambahan konsentrasi PVA terhadap laju 

penurunan massa komposit kanji/PVA. 
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yang sebelumnya sesuai dengan petunjuk penggunaan yaitu sebanyak 40 ml untuk 1 liter air 

ditambahkan menjadi 60 ml EM4 untuk 1 liter air. Penambahan jumlah EM4 (penambahan 

mikroorganisme yang berkembang pada medium tanah) ini terbukti mempercepat proses 

degradasi dari sampel lapisan komposit kanji singkong/PVA. Hal ini ditunjukkan pada medium 

tanah dengan pengkondisian EM4 60 ml medium tanah menjadi lebih subur pada waktu 7 hari 

pertama, kondisi tanah sudah sangat humus dimana sampel sudah mengalami degradasi 

sempurna sehingga sulit untuk diamati.  

KESIMPULAN 

 Penambahan Polyvinyl Alcohol (PVA) tidak mempercepat proses degradasi bahan kanji 

singkong. Komposit mengalami penurunan massa sebesar 56,41%, 33,33%, 43,16%, 39,89%, 

36,63%, 35,13%, 27,97%, 28,67%, 21,62% ketika konsentrasi PVA berturut 0%, 5%, 10%, 

20%, 30%, 40%, 50%, 70%, dan 90% b/b setelah 4 minggu masa penimbunan, dengan 

konsetrasi EM4 sebesar 40 mL. 
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