
I. Pendahuluan

Plastik banyak dimanfaatkan dalam berbagai 
keperluan manusia, mulai dari keperluan rumah tangga 
hingga keperluan industri. Pada umumnya, plastik 
digunakan sebagai kemasan. Hal ini disebabkan 
bentuknya yang elastis, berbobot ringan tetapi kuat, 
tidak mudah pecah, bersifat transparan, dan tahan air, 
namun pada kenyataannya plastik menimbulkan dampak 
negatif. Saat ini terdapat beberapa bahan yang digunakan 
sebagai kemasan, diantaranya adalah jenis plastik, kertas, 
fibreboard, gelas, tinplate, dan aluminium [1].

Sampah plastik dapat mencemari lingkungan karena 
membutuhkan waktu hingga ratusan tahun agar dapat 

terurai dan dapat menghasilkan dioksin ketika dibakar. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan 
alternatif plastik ramah lingkungan yang berasal dari 
bahan yang dapat terurai di lingkungan, tersedia di alam 
dalam jumlah besar, dan dapat menghasilkan produk 
berkekuatan sama dengan plastik sintetik [1].

Alternatif menggantikan plastik nonbiodegradable 
adalah kemasan plastik biodegradable atau kemasan yang 
dapat terurai oleh tanah, selain mempunyai kelebihan 
yang sangat bermanfaat, plastik kemasan menimbulkan 
permasalahan bagi lingkungan. Sampah yang dihasilkan 
oleh plastik kemasan sulit terdegradasi. Keadaan sampah 
yang sulit terdegradasi mendorong banyak pihak untuk 
melakukan penelitian membuat plastik kemasan yang 
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mudah terdegradasi. Plastik biodegradable yang sering 
disebut dengan bioplastik merupakan plastik yang dapat 
digunakan layaknya plastik konvensional tetapi mudah 
terdegradasi secara alami.

Amilosa merupakan salah satu molekul penyusun pati 
yang dapat digunakan dalam pembuatan kemasan plastik 
biodegradable dan memiliki gel yang kuat. Amilosa 
yang tinggi akan membuat plastik menjadi lebih baik 
terhadap pembentukan matrik film. Pati mempunyai 
peranan yang sangat besar dalam menentukan sifat-sifat 
produk pangan. Pati dapat digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan plastik  karena ekonomis, dapat diperbaharui, 
dan memberikan karakteristik fisik yang baik serta mampu 
berinteraksi dengan senyawa-senyawa lain, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, sehingga berpengaruh 
pada aplikasi proses, mutu, dan penerimaan produk. 
Selain penambahan pati, plastisizer gliserol juga dapat 
menghasilkan plastik yang lebih fleksibel, halus dan dapat 
meningkatkan permeabilitas plastik terhadap gas, uap air, 
dan zat terlarut [2].

Salah satu pengawet dari bahan alam untuk pembuatan 
plastik biodegradable adalah kitosan. Kitosan merupakan 
modifikasi protein dari kitin yang ditemukan pada kulit 
udang, kepiting, lobster dan serangga. Kitosan mempunyai 
sifat yang baik untuk dibentuk menjadi plastik dan 
mempunyai sifat anti mikrobakterial. Kitosan juga mudah 
terdegradasi dan mudah digabungkan dengan material 
lainnya. Oleh karena itu penambahan kitosan pada 
plastik untuk mempelajari sifat mekanik dan kemampuan 
degradasinya [2].

 N-Isopropilakrilamid (NIPAM) merupakan senyawa 
organik yang dapat disintesis menjadi polimer yang bersifat 
biodegradable. N-Isopropilakrilamid (NIPAM) merupakan 
salah satu monomer akrilamid yang berwarna putih, tidak 
berbau, berbentuk kristal padat yang sangat mudah larut 
dalam air dan mudah bereaksi melalui reaksi amida atau 
ikatan rangkapnya. Senyawa ini dapat membentuk rantai 
polimer panjang yang disebut poly(N-isopropilakrilamid) 
atau poly(NIPAM). Poly(NIPAM) merupakan material 
termosensitif yang dapat membentuk hidrogel. Aplikasi 
poly(NIPAM) telah banyak dilakukan dalam berbagai 
bidang, misalnya sebagai membran elektroforesis, 
membran biomedis, flokulan untuk pemisahan padatan 
dan cairan dalam penanganan limbah cair, sintesis 
mikrosfer sebagai penghantar obat, pengental, atau untuk 
membentuk senyawa lain. Namun, poly(NIPAM) masih 
memiliki karakteristik yang kurang baik sehingga mulai 
banyak penelitian untuk memperbaikinya, salah satunya 
dengan melakukan cangkok (grafting) dengan monomer 
lainnya.

 Plastik biodegradable dapat ditambahkan antioksidan 
berupa minyak kayu manis (Cinnamomum burmanii) salah 
satunya untuk menurunkan potensi oksidasi pada produk 
yang dibungkus. Minyak kayu manis memiliki kandungan 
sinamaldehida (51–76%), eugenol, eugenol asetat, sinamil 
asetat, sinamil alkohol, metil eugenol, benzaldehida, benzil 
benzoat, linalool, monoterpena, hidrokarbon, kariofilena, 
safrol, dan lainnya. Mekanisme reaksi antioksidan 

senyawa fenolik terjadi melalui pemberian atom hidrogen 
dari gugus hidroksil kepada radikal, sementara turunan 
radikal antioksidan yang terbentuk cukup stabil atau 
secara sterik dicegah dari reaksi berikutnya, maka radikal 
antioksidan tidak akan bekerja sebagai suatu inisiator 
bagi reaksi berikutnya [4]. Antioksidan ditambahkan 
pada edible coating untuk meningkatkan stabilitas 
dan mempertahankan nutrisi produk pangan dengan 
melindungi produk dari ketengikan oksidatif, degradasi 
dan diskolorasi. Ada dua jenis antioksidan dalam pangan, 
yaitu asam dan senyawa fenolik [3]. Aplikasi plastik 
biodegradable dari pati sagu dengan penambahan minyak 
kayu manis yang mengandung antioksidan alami dilakukan 
untuk mengetahui tingkat kerusakan pada produk yang 
dibungkus.

A. Pemodelan Sintesa Plastik Biodegradable

Pemodelan adalah usaha untuk menemukan suatu 
formula atau bentuk yang dapat mewakili suatu sistem 
di dunia nyata. Menemukan sebuah model yang dapat 
mewakili suatu sistem tersebut sangatlah sulit sehingga 
terkadang asumsi dan batasan perlu didefinisikan agar 
model tersebut akurat dan presisi. Model sangat berguna 
untuk melakukan efisiensi eksperimen yang perlu 
dilakukan di dunia nyata. Dengan melakukan simulasi 
pada model sebelum melakukan pengujian di dunia nyata, 
maka akan banyak sumber daya seperti waktu, uang dan 
material yang dapat dihemat.

Sintesa plastik, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
adalah sebuah proses yang membutuhkan sumber daya 
banyak. Oleh karena itu, membangun sebuah model dari 
proses sintesa sebuah plastik dan menggunakannya untuk 
keperluan simulasi akan sangat memudahkan para penguji 
untuk menemukan konfigurasi terbaik dari material-
material pembentuknya tanpa perlu menggunakan sumber 
daya yang banyak terutama apabila dibandingkan dengan 
pengujian tanpa simulasi dengan model sebelumnya.

Sintesa plastik biodegradable yang akan dimodelkan 
pada penelitian ini akan mengacu pada penelitian 
sebelumnya oleh Irna Safitri et al [1]. Parameter yang akan 
dijadikan tolak ukur kinerja hasil sintesa adalah kuat tarik, 
elongasi, daya serap air dan biodegrabilitas dari plastik 
hasil sintesa tersebut. Cuplikan data observasi yang akan 
menjadi data untuk pemodelan regresi dapat dilihat pada 
Tabel 1.

II. Metode

A. Regresi Multilinear

Metode yang akan digunakan untuk membangun model 
dari sintesa plastik ini adalah regresi multilinear. Regresi  
dipilih karena metode ini termasuk yang paling mudah dan 
sederhana sehingga cocok digunakan sebagai awal dari 
proses yang nantinya diharapkan akan terus berkembang. 
Regresi yang akan dilakukan bersifat multilinear karena 
melibatkan 4 predictor variable. Meskipun regresi adalah 
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metode yang sederhana, namun hasil yang diberikan 
sudah cukup akurat dan presisi sehingga metode ini masih 
banyak digunakan untuk keperluan penelitian terutama 
sebagai permulaan seperti penelitian ini.

Mengacu pada alur kerja yang direkomendasikan oleh 
MATLAB™ [5]. Pemodelan linear regresi terdiri dari 3 
tahap, yaitu, membangun model awal; melakukan analisa 
residuals dari model tersebut dan menguji apakah ada 
predictor variable yang perlu ditambah atau dikurangi. 
Tahap pertama dapat dilakukan dengan menggunakan 
fungsi membangun model regresi linear yaitu fitlm [6]. 
Fungsi ini dapat membangun model regresi tanpa terbatasi 
oleh jumlah predictor variable sehingga cocok untuk 
keperluan regresi multilinear seperti pada kasus sintesa 
plastik biodegradable. Lalu, pada tahap selanjutnya akan 
dilakukan analisa residuals. Residuals adalah selisih antara 
model dan data observasi. Residuals dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan 2 dimana  adalah residuals,  
adalah nilai dari response variable sesuai dengan data 
observasi dan  adalah nilai response variable berdasarkan 
perkiraan model.

)   (1 d x x= − 

Untuk memudahkan pengerjaan, residuals dapat 
dianalisis dengan menggunakan fungsi pada MATLAB™ 
seperti plotresiduals [7]. Hasil dari fungsi adalah seperti 

pada Gambar 1-3. Pada tahap ini, analisa residuals 
dilakukan untuk mendeteksi outlier dari data observasi dan 
juga untuk melihat apakah masih ada pola dari data yang 
belum termodelkan. Sebagai contoh, proses pembangunan 
model regresi terhadap response variable kuat tarik 
akan dijelaskan. Gambar 1 menunjukkan histogram dari 
residuals model awal dari persamaan regresi kuat tarik. 
Disitu terlihat distribusi yang tidak merata sehingga bisa 
disimpulkan bahwa ada outlier yang mempengaruhi 
distribusi data pada model secara signifikan. Maka outlier 
dapat dikeluarkan dari data observasi dan kemudian 
model dibangun kembali menggunakan data observasi 
yang baru. Model baru tersebut kemudian akan melalui 
analisa residuals kembali dan hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 2. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 
distribusi residuals dari data pada model sudah lebih 
merata. Selain itu, perlu juga dilakukan analisa residuals 
dengan menggunakan scatterplot seperti pada gambar 
3. Analisa scatterplot bertujuan untuk melihat apakah 
masih ada pola yang belum termodelkan. Apabila semua 
pola sudah termodelkan maka grafiknya akan terlihat 
acak seperti pada Gambar 3. Hasil akhir dari model 
persamaan kuat tarik dapat dilihat pada bagian hasil dan 
pembahasan. Setelah melakukan analisa residuals, maka 
pada tahapan selanjutnya model akan dikembangkan 
dengan melihat apakah ada predictor variable yang perlu 

Tabel 1. Cuplikan Data Observasi

Kode 
Sampel

Bahan Uji

Pati Sagu 
(gr)

Air 
(ml)

Grafting Poly(NIPAM)-
Kitosan (%)

Gliserol 
(%)

Minyak Kayu 
Manis (%)

Kuat Tarik 
(MPa)

Elongasi 
(%)

Penyerapan 
Air (%)

Biodegrabilitas 
(Hari)

N1G1M3 5 100 5 15 20 1,98 50,46 22,22 35
N1G2M3 5 100 5 30 20 1,64 58,50 25,00 35
N1G3M3 5 100 5 45 20 1,34 60,35 28,57 35
N2G1M1 5 100 7 15 10 2,38 54,18 50,00 35
N2G2M1 5 100 7 30 10 2,26 62,74 53,33 35
N2G3M1 5 100 7 45 10 2,22 66,23 57,14 35

Gambar 1. Histogram residuals awal dari model persamaan kuat tarik
Gambar 2. Histogram residuals setelah mengeluarkan data outlier dari 

model persamaan kuat tarik
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ditambah atau dikurangi. Proses ini juga dapat dilakukan 
dengan sederhana dan mudah apabila menggunakan 
sebuah fungsi pada MATLAB™ yaitu step [8]. Jika 
menggunakan fungsi tersebut maka fungsi akan mencari 
dan menguji berbagai konfigurasi dari predictor variable 
dan menentukan beberapa predictor variable yang perlu 
ditambah untuk meningkatkan akurasi model atau bahkan 
yang perlu dikurangi karena dinilai tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap response variable. 
Sebagai contoh, proses ini pada persamaan biodegrabilitas 
akan dijelaskan. Ketika memasuki tahap ini, ternyata 
ada predictor variable yang perlu ditambah pada model 
persamaan biodegrabilitas, yaitu hasil kali antara grafting 
poly(NIPAM)-kitosan dengan gliserol. Selain itu, ternyata 
ada juga predictor variable yang dihilangkan untuk 
menyederhanakan model persamaan biodegrabilitas 
tersebut yaitu minyak kayu manis. Hasil akhir dari model 
persamaan biodegrabilitas dapat dilihat pada bagian hasil 
dan pembahasan.

III.  hasIl dan PeMbahasan

Dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan 
pada bagian metode, maka model regresi untuk keempat 
response variable, kuat tarik; elongasi; daya serap air dan 
biodegrabilitas, berhasil didapatkan. Hasil pemodelan 
tersebut dapat dilihat pada tabel 1-4. Selain hasil 
pemodelan, analisa terkait model tersebut juga dapat 
dilihat pada tabel 5-8. Dari hasil-hasil tersebut dapat 
dilihat bahwa ternyata model regresi nonlinear lebih sesuai 
untuk memodelkan sintesa plastik dibandingkan model 
linear. Hal ini sudah sangat jelas mengingat persamaan 

nonlinear memiliki kebebasan lebih untuk menyesuaikan 
model dengan data observasi. Sehingga hal yang perlu 
dilihat bukan hanya apakah model nonlinear lebih baik 
dari linear melainkan juga seberapa signifikan perbaikan 
tersebut. Dari tabel-tabel analisa yang terdapat pada 

Gambar 3. Scatterplot residuals dari model persamaan kuat tarik

Tabel 2. Model Persamaan Linear dari Kuat Tarik

KuatTarik ~ 1 + GraftingPolyKitosan + Gliserol + 
MinyakKayuManis

(Intercept) 1.4107

GraftingPolyKitosan 0.16561     

Gliserol -0.007638    

MinyakKayuManis -0.020445 

Tabel 3. Model Persamaan Linear dari Elongasi

Elongasi ~ 1 + GraftingPolyKitosan + Gliserol + MinyakKayuManis

(Intercept) 41.495     

GraftingPolyKitosan 0.35362    

Gliserol 0.40824    

MinyakKayuManis -0.16962

Tabel 4. Model Persamaan Linear dari Penyerapan Air

PenyerapanAir ~ 1 + GraftingPolyKitosan + Gliserol + 
MinyakKayuManis

(Intercept) 36.742       

GraftingPolyKitosan 4.2548      

Gliserol 0.21071     

MinyakKayuManis -1.9826     

Tabel 5. Model Persamaan Nonlinear dari Biodegrabilitas

Biodegrabilitas ~ 1 + GraftingPolyKitosan + Gliserol + 
MinyakKayuManis

(Intercept) 9.6772     

GraftingPolyKitosan 4.3404    

Gliserol -0.0013199    

MinyakKayuManis 0.13287   

Tabel 6. Model Persamaan Nonlinear dari Kuat Tarik

KuatTarik ~ 1 + GraftingPolyKitosan*Gliserol 
+ GraftingPolyKitosan*MinyakKayuManis + 
Gliserol*MinyakKayuManis

(Intercept) 0.12808         

GraftingPolyKitosan 0.30695      

Gliserol 0.038261      

MinyakKayuManis 0.053283

GraftingPolyKitosan:Gliserol           -0.0035513     

GraftingPolyKitosan:MinyakKayuManis    -0.0067706     

Gliserol:MinyakKayuManis               -0.0015722   

Tabel 7. Model Persamaan Nonlinear dari Elongasi

Elongasi ~ 1 + Gliserol + GraftingPolyKitosan*MinyakKayuManis

(Intercept) 18.805       

GraftingPolyKitosan 5.5932     

Gliserol 0.32831    

MinyakKayuManis 2.6101     

GraftingPolyKitosan:MinyakKayuManis    -0.49987   
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tabel 10-13 dapat dillihat parameter-parameter pengukur 
statistik dari model-model yang dibangun. Data-data 
analisa tersebut menunjukkan bahwa persamaan nonlinear 
dari elongasi memiliki peningkatan akurasi yang paling 
besar dibandingkan persamaan lain. Meskipun demikian, 
semua persamaan memiliki peningkatan akurasi yang 
signifikan ketika persamaan linear dibandingkan dengan 
persamaan nonlinear. Selain itu, hampir semua persamaan 
mempertahankan semua predictor variable yang dimiliki 
dan hal ini menunjukkan bahwa semua predictor variable 
memiliki peran yang signifikan pada sintesa plastik yang 
menjadi observasi pada model yang dibangun.

Secara sederhana, model persamaan yang berhasil 
dibangun dapat dilihat pada persamaan 2-5. Pada 
persamaan-persamaan tersebut, x adalah grafting 
poly(NIPAM)-kitosan; y adalah gliserol; z adalah minyak 
kayu manis; a adalah kuat tarik; b adalah elongasi; c adalah 
daya serap air; dan d adalah biodegrabilitas.

   0.12808 0.30695 0.038261 0.053283
0.0035513 0.0067706 0.0015

( )
2

2
72

a x y z
xy xz yz

= + + +
− − −

   18.805 5.5932 0.32831
2.6101 0.499

)
8

3
7

(b x y
z xz

= + +
+ −

(4  ) 68.121 0.93717 0.35738
3.405 0.087557 0.2334

c x y
z xy xz

= − −
− + +

   26.331 2.0325 0.7312 0.109 (5)6d x y xy= + − +

IV. KesIMPulan

Pemodelan sintesa plastik biodegradable dengan 
menggunakan metode regresi multilinear berhasil 
dilakukan. Model yang dihasilkan sudah dianggap akurat 
dan presisi untuk keperluan penelitian selanjutnya. Model 
yang sudah dihasilkan akan digunakan untuk penelitian 
selanjutnya mengenai optimasi penemuan konfigurasi 

Tabel 8. Model Persamaan Nonlinear dari Penyerapan Air

PenyerapanAir ~ 1 + GraftingPolyKitosan*Gliserol + 
GraftingPolyKitosan*MinyakKayuManis

(Intercept) 68.121

GraftingPolyKitosan -0.93717

Gliserol -0.35738

MinyakKayuManis -3.405

GraftingPolyKitosan:Gliserol 0.087557

GraftingPolyKitosan:MinyakKayuManis 0.2334

Tabel 9. Model Persamaan Nonlinear dari Biodegrabilitas

Biodegrabilitas ~ 1 + GraftingPolyKitosan*Gliserol

(Intercept) 26.331        

GraftingPolyKitosan 2.0325       

Gliserol -0.7312

GraftingPolyKitosan:Gliserol 0.1096

Tabel 10. Hasil Analisis Model Persamaan Linear dan Nonlinear dari 
Kuat Tarik

Variabel Nilai Persamaan 
Linear

Nilai 
Persamaan 
Nonlinear

Jumlah Observasi 29 29

Error Degree of Freedom 25 22

Root Mean Squared Error 0.283 0.182

R-Squared 0.65 0.873

Adjusted R-Squared 0.609 0.839

F-Stats vs. Constant 
Model

15.5 25.3

p-Value 6.64e-06 8.21e-09

Tabel 11. Hasil Analisis Model Persamaan Linear dan Nonlinear dari 
Elongasi

Variabel Nilai Persamaan 
Linear

Nilai Persamaan 
Nonlinear

Jumlah Observasi 29 29

Error Degree of Freedom 25 24

Root Mean Squared Error 8.44 3.3

R-Squared 0.296 0.896

Adjusted R-Squared 0.211 0.879

F-Stats vs. Constant Model 3.5 52

p-Value 0.0301 1.78e-11

Tabel 12. Hasil Analisis Model Persamaan Linear dan Nonlinear dari 
Penyerapan Air

Variabel Nilai Persamaan 
Linear

Nilai Persamaan 
Nonlinear

Jumlah Observasi 29 29

Error Degree of Freedom 25 23

Root Mean Squared Error 5.3 4.02

R-Squared 0.854 0.923

Adjusted R-Squared 0.836 0.906

F-Stats vs. Constant Model 48.7 55.1

p-Value 1.37e-10 4.86e-12

Tabel 13. Hasil Analisis Model Persamaan Linear dan Nonlinear dari 
Biodegrabilitas

Variabel Nilai Persamaan 
Linear

Nilai Persamaan 
Nonlinear

Jumlah Observasi 29 29

Error Degree of Freedom 25 25

Root Mean Squared Error 7.16 6.51

R-Squared 0.716 0.766

Adjusted R-Squared 0.682 0.737

F-Stats vs. Constant Model 21 27.2

p-Value 5.15e-07 4.85e-08
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optimal untuk sebuah sintesa plastik. Model yang sudah 
dihasilkan jelas tidak mewakili semua jenis sintesa plastik 
karena data yang digunakan hanyalah dari sintesa plastik 
biodegradable sehingga model ini hanya dapat digunakan 
untuk sintesa plastik dengan material yang sama.
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