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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bunga kecombrang termasuk tanaman asli dari Indonesia dimana 70% dari spesies yang 

ada mempunyai nama lokal lainnya di pulau tersebut dan lebih dari 60% spesies yang ada 

mempunyai paling tidak satu manfaat. Melihat kandungan senyawa kimia didalamnya terdiri dari 

flavonoid, saponin, steroida, polifenol dan minyak atsiri yang diduga memiliki aktivitas 

antioksidan. Karakteristik dari bunga kecombrang sendiri yaitu bewarna merah cerah dengan 

ukuran kelopak sebesar 7-18 cm.Jika akan dioptimalkan fungsi antioksidannya ukuran tersebut 

terbilang besar jika dibandingkan dengan bunga sumber antioksidan contohnya bunga mawar yang 

memiliki ukuran kelopak berkisar ± 4-5 cm. Disamping itu bunga kecombrang memiliki flavour 

dan warna yang khas sehingga seringkali ditambahkan pada masakan. Keunggulan tersebut 

menjadikan bunga kecombrang potensial untuk dimanfaatkan sebagai seasoning alami (Sunandar, 

2011). 

Pemanfaatan bunga kecombrang sebagai seasoning alami menjadi salah terobosan pangan 

fungsional. Menjadikan bunga kecombrang sebagai seasoning alami menjadi satu terobosan untuk 

menggantikan seasoning sintetis yang banyak digunakan oleh masyarakat akan tetapi memilki 

resiko jangka panjang yang tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah 

yang banyak. Mengingat seasoning berperan dalam menciptakan flavor  serta rasa pada masakan 

bunga kecombrang dirasa dapat sebagai pengganti seasoning sintesis dalam peran tersebut. Hal 

tersebut  dijadikan landasan untuk membuat seasoning lembaran bunga kecombrang sebagai 

produk pangan fungsional yang memiliki nilai manfaat bagi kesehatan.  
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Seasoning lembaran bunga kecombrang berbasis karaginan inovasi produk dari seasoning 

berbentuk serbuk. Karakteristik serbuk yang memiliki sifat higroskopis menjadi satu  

permasalahan. Berdasarkan permasalahn tersebut dipilihlah Penelitian dari Boutoom (2008) 

menjadi salah satu referensi yang menginspirasi dengan produknya yang  dinamakan flavored 

edible film . Salah satu bahan basis yang dapat digunakan yaitu  polisakarida (karaginan, alginat 

dan selulosa).  Pemilihan penggunaan karaginan sebagai basis lembaran didasarkan atas sifat 

karagenan yang dapat berfungsi sebagai hidrokoloid serta komposit yang tersusun atas komponen 

polisakarida kompleks yang membentuk rantai double helix sehingga terbentuk struktur jala yang 

dapat berperan dalam pembentukan struktur permukaan lembaran. Dikarenakan sifat tersebut 

karaginan diharapkan mampu menahan senyawa yang terkandung didalam filtrat bunga 

kecombrang. Berdasarkan penelitian Caroline (2017) penggunaan karaginan sebesar 1% dapat 

membentuk struktur flavored edible film yang mampu mempertahankan aroma serta rasa dari 

bumbu yang ditambahkan. Merujuk dari hasil tersebut dipilih level konsentrasi karaginan 1%, 

1,5% dan 2% untuk diterapkan pada penelitian kali ini. Konsentrasi karaginan sebesar persentase 

tersebut diharapkan dapat menjaga flavor, warna dan rasa dari seasoning lembaran bunga 

kecombrang  

Salah satu cara untuk mengetahui seberapa efektivitas seasoning lembaran berperan dalam 

membentuk citarasa, aroma dan flavor maka dilakukan pengaplikasian pada sambal. Adanya 

pengaplikasian pada sambal dapat dijadikan evaluasi seberapa besar persentase seasoning 

lembaran  yang efektif ditambahkan, sehingga produk sambal secara rasa, aroma dan kenampakan 

dapat diterima oleh panelis.  

1.2 Tujuan  
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1. Mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi karaginan dan filtrat bunga kecombrang 

terhadap karakteristik fisiko-kimia seasoning lembaran. 

2. Mengetahui kualitas mutu sambal kecombrang dengan penambahan seasoning lembaran. 

1.3 Hipotesis 

Penelitian ini mempunyai hipotesis yaitu sebagai berikut :  

1. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi karaginan dan konsentrasi filtrat bunga 

kecombrang terhadap karakteristik fisiko-kimia seasoning lembaran. 

2. Diduga terdapat pengauh konsentrasi karaginan terhadap karakteristik fisiko-kimia 

seasoning lembaran. 

3. Diduga terdapat pengaruh konsentrasi filtrat bunga kecombrang terhadap karakteristik 

fisiko-kimia seasoning lembaran. 

4. Diduga terdapat pengaruh pengaplikasian seasoning lembaran terhadap organoleptik 

sambal kecombrang. 

 

   

 

 


