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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraria yang menghasilkan 

kekayaan hayati. Tak heran banyak produk pertanian yang meliputi sayur dan buah-

buahan serta bunga. Beragam jenis dan warna pada bunga yang tumbuh di seantero 

nusantara. Bunga yang cukup populer di Indonesia bahkan di dunia adalah bunga 

mawar. Bunga mawar biasa digunakan sebagai hiasan atau bingkisan atau bahkan 

sebagai bunga tabur dalam upacara pemakaman. Petani di Kota Batu cukup banyak 

yang membudidayakan bunga mawar merah sebagai komoditas mereka. Bunga 

mawar hias yang dijual di toko-toko bunga hias biasa dipajang dalam kurun waktu 

4 hari. Menurut data dari BPS Kota Batu (2015), tahun 2014 Kota Batu dapat 

memproduksi 29.654.690 potong dalam setahun. Potensi pengembangan pangan 

berbasis bunga dapat dijadikan alternatif salah satunya melalui penelitian yang 

mengangkat topik tentang Sirup Sari Mawar. 

Olahan pangan berbentuk sirup juga cukup digemari utamanya di saat 

musim panas dan pada saat bulan Ramadhan, karena kesegaran yang ditawarkan 

oleh sirup yang umumnya disajikan dengan es sebagai pelengkap. Sirup yang 

beredar di pasaran umumnya masih menggunakan bahan aditif berupa pewarna dan 

perisa buatan meski ada ambang batas yang diijinkan oleh pemerintah. Namun, 

berdasarkan tren gaya hidup saat ini yang cenderung menganut healthy life, sirup 

sari mawar ini dapat menjadi potensi sebagai salah satu produk minuman 

fungsional. Kandungan antosianin pada mawar juga salah satu dari golongan 

flavonoid dapat berperan sebagai zat antioksidan yang mampu menghentikan reaksi 

radikal bebas. Antosianin juga menjadi bahan pewarna merah alami pada sirup. 
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Menurut Putri dan Nisa (2015) aktivitas antioksidan bunga mawar sendiri mencapai 

angka 79,22%. Kadar antosianin di dalam bunga mawar sebesar 1,03 mg/ml (Saati 

dkk., 2012). Namun, produk sirup di pasaran yang masih dalam taraf produksi 

rumah tangga masih terdapat kekurangan dalam segi rasa, aroma, dan kestabilan. 

Demi menjaga mutu sirup agar tidak terjadi pengendapan dan penurunan 

mutu biasanya menggunakan bahan stabilizer sebagai penstabil (juga dapat 

berfungsi sebagai pengental) pada produk minuman utamanya sirup. Bahan-bahan 

yang dapat digunakan sebagai penstabil yaitu natrium alginat (Na-alginat/alginat), 

agar-agar, dan Carboxyl Metil Celullose (CMC). Penggunaan proporsi bagian 

bunga mawar (mawar utuh dengan mawar rontokan) yang tepat dalam pembuatan 

sirup sari mawar perlu diperhatikan agar memiliki rasa dan aroma segar yang khas 

dari bunga mawar serta warna menarik. Selain itu, juga untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat pengaruh kandungan antioksidan (utamanya antosianin). Melalui 

penelitian ini akan melihat pengaruh dari tiga macam bahan penstabil sebagai 

penstabil (alginat, agar-agar, CMC) dan proporsi bagian bunga mawar. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian Kajian Jenis Bahan Penstabil dan Proporsi Bunga 

Mawar Utuh terhadap Sifat Fisiko-Kimia dan Organoleptik pada Sirup Sari Mawar, 

yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh jenis penstabil terhadap sifat fisiko-kimia dan 

organoleptik pada sirup sari mawar. 

2. Mengetahui pengaruh proporsi bagian bunga mawar terhadap sifat fisiko-

kimia dan organoleptik sirup sari mawar. 
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1.3 Hipotesa 

 Hipotesa dari penelitian Kajian Jenis Bahan Penstabil dan Proporsi Bunga 

Mawar Utuh terhadap Sifat Fisiko-Kimia dan Organoleptik pada Sirup Sari Mawar, 

yaitu: 

1. Terdapat pengaruh jenis penstabil terhadap sifat fisiko-kimia dan 

organoleptik sirup sari mawar. 

2. Terdapat pengaruh proporsi bagian bunga mawar terhadap sifat fisiko-kimia 

dan organoleptik sirup sari mawar. 

 


