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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Makanan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

sehari-hari terhadap manusia. Setiap hari, manusia memerlukan makanan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuhnya untuk kelangsungan hidup. Menurut 

hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) penelitian yang dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, 40,7% masyarakat Indonesia sangat suka 

mengonsumsi makanan yang berlemak atau makanan gorengan. Lima provinsi 

teratas yang sangat gemar mengonsumsi makanan gorengan terletak di Pulau 

Jawa, yaitu Jawa Tengah (60,3%), DI Yogyakarta (50,7%), Jawa Barat (50,1%), 

Jawa Timur (49,5%), dan Banten (48,8%). 

Tabel 1.1 Makanan yang Disukai Masyarakat Indonesia ≥ 10 Tahun, 2013 

Makanan yang Disukai Masyarakat Indonesia ≥ 10 

Tahun, 2013 

Persentase 

Daging yang diawetkan 4,3% 

Dibakar 4,4% 

Kopi non kafein 5,6% 

Makanan asin 26,2% 

Kopi 29,3% 

Berlemak (makanan gorengan) 40,7% 

Makanan manis 53,1% 

Bumbu penyedap 77,3% 

Sumber: Riskesdas, Kementerian Kesehatan RI (2013) 

 

 Menurut situs kompas.com (2008) bunga kecombrang banyak dipakai oleh 

masyarakat Indonesia untuk makanan tradisional disetiap daerahnya. Bunga 
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kecombrang biasanya digunakan untuk memberi rasa asam pada makanan. Bunga 

kecombrang juga memiliki sebutan nama yang berbeda disetiap daerah di 

Indonesia maupun di mancanegara seperti orang Sumatera Utara menyebutnya 

dengan nama kencong atau kincung, orang Sunda menyebutnya dengan nama 

honje, orang Bali menyebutnya dengan nama bongkot, orang Jawa biasanya 

menyebut dengan nama bunga kecombrang, orang Malaysia menyebutnya dengan 

nama bunga kantan, orang Thailand menyebutnya dengan nama kaalaa, dan bunga 

kecombrang juga memiliki sebutan dalam bahasa Inggris yaitu torch ginger 

karena bunga kecombrang mirip dengan jahe dengan bunga yang berwarna merah 

jambu. Menurut Wijekoon dkk (2011:1415) bunga kecombrang mengandung 

12,6% protein, 18,2% lemak, dan 17,6% kandungan serat. Selain itu, bunga 

kecombrang juga banyak mengandung kandungan mineral seperti kalium, 

kalsium, magnesium, fosfor, dan sulfur. Mineral juga sangat penting bagi 

kesehatan tubuh yang dimana tidak dapat dipisahkan dengan vitamin untuk 

mengubah karbohidrat menjadi energi bagi tubuh. Menurut Soetan dkk (2010:206) 

bahwa fungsi dasar dari mineral adalah untuk membangun struktural jaringan 

tubuh serta menjaga keseimbangan asam basa dalam pengaturan cairan tubuh 

yang kemudian disalurkan ke jaringan otot. 

 Makanan gorengan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia 

karena makanan gorengan sangat mudah untuk ditemukan dan selain itu harganya 

juga cukup terjangkau. Komposisi utama dari makanan gorengan adalah memiliki 

campuran tepung dan bumbu-bumbu yang dapat menciptakan rasa yang enak. 

Menurut Diguna dkk (2015:480) makanan gorengan adalah makanan yang 
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digoreng menggunakan minyak, dan salah satu faktor yang mempengaruhi 

enaknya makanan gorengan adalah dari rasa yang renyah dan gurih. 

 Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dan dikumpulkan tersebut 

oleh peneliti, maka peneliti memutuskan untuk memakai bunga kecombrang 

sebagai bahan eksperimen karena bunga kecombrang mudah untuk didapatkan 

khususnya Sumatera Utara dan juga memiliki harga yang cukup terjangkau dan 

peneliti juga menyadari potensi bunga kecombrang dapat dimanfaatkan sebagai 

kreasi bubuk bunga kecombrang yang ditambahkan pada tepung bumbu makanan 

gorengan. Penelitian kreasi produk ini diharapkan bubuk bunga kecombrang dapat 

menambahkan cita rasa yang khas terhadap makanan gorengan. Selain cita rasa, 

penelitian kreasi produk ini juga diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih 

mengenal rempah-rempah dari Indonesia yang mungkin jarang dikenal maupun 

jarang untuk didengar dengan kreasi bunga kecombrang sebagai bubuk penyedap 

rasa tambahan terhadap makanan gorengan maupun berbagai macam masakan 

makanan Indonesia yang harapannya dapat memberikan nilai jual dan daya tarik 

bagi masyarakat ke depannya. 

 Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk ini lebih jauh, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang hampir sama yang dapat 

dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No. Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 

1 Judul Pemanfaatan Bunga 

Kecombrang (Nicolaia 

Speciosa Horan) Sebagai 

Pengawet Alami Pada 

Tahu 

The Effect of 

Concentration Of 

Kecombrang Flour And 

Storage Duration On 

Physical And Chemical 

Properties of Cuko 

Pempek 

2 Publikasi 2010 2018 

3 Ditulis Oleh Rukmini H. S. dan 

Naufalin R. 

Muchsiri M. dan 

Alhanannasir 

4 Persamaan Obyek penelitian yang 

digunakan adalah bubuk 

bunga kecombrang 

sebagai bahan pengawet 

alami. 

Obyek penelitian yang 

digunakan adalah bubuk 

bunga kecombrang sebagai 

bahan pengawet alami. 

5 Perbedaan 1. Penelitian ditinjau dari 

potensi bunga 

kecombrang sebagai 

pengawet alami pada 

tahu. 

2. Metode pengawetan 

tahu dengan direndam 

menggunakan bubuk 

kecombrang. 

1. Penelitian ditinjau dari 

potensi bunga 

kecombrang sebagai 

pengawet pada cuko 

pempek. 

2. Metode pengawetan 

cuko pempek dengan 

menggunakan bubuk 

kecombrang ketika 

proses memasak sedang 

berlangsung. 

6 Hasil Tahu goreng dengan 

pengawet alami dari 

bubuk kecombrang 

dengan nilai kesukaan 

tertinggi pada konsentrasi 

3% dan lamanya 

penyimpanan sebelum 

digoreng adalah satu hari. 

Cuko pempek dengan 

pengawet alami dari bubuk 

kecombrang memiliki nilai 

kesukaan tertinggi pada 

konsentrasi 2,5% dan 

dikonsumsi sebelum 30 

hari. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan bubuk bunga kecombrang? 
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2. Bagaimana proses pembuatan tepung bumbu makanan gorengan dengan 

penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan? 

3. Berapa persentase bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa 

tambahan untuk tepung bumbu makanan gorengan yang paling disukai 

oleh panelis? 

4. Bagaimana hasil dari uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, 

dan tekstur? 

5. Bagaimana kandungan gizi tepung bumbu makanan gorengan setelah 

penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan? 

6. Bagaimana cara menjual dan memasarkan produk tepung bumbu makanan 

gorengan dengan penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai 

penyedap rasa tambahan? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan bubuk bunga kecombrang. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung bumbu makanan gorengan 

dengan penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa 

tambahan. 

3. Untuk mengetahui persentase bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap 

rasa tambahan untuk tepung bumbu makanan gorengan yang paling 

disukai oleh panelis. 
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4. Untuk mengetahui hasil dari uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, 

rasa, dan tekstur. 

5. Untuk mengetahui kandungan gizi tepung bumbu makanan gorengan 

setelah penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa 

tambahan. 

6. Untuk mengetahui cara menjual dan memasarkan produk tepung bumbu 

makanan gorengan dengan penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai 

penyedap rasa tambahan. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dari penelitian kreasi produk ini, diharapkan terciptanya produk tepung 

bumbu makanan gorengan setelah penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai 

penyedap rasa tambahan dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Warna 

Warna yang diharapkan dari tempu bumbu makanan gorengan ini setelah 

digoreng adalah kuning keemasan serta memiliki sedikit warna merah 

jambu dari bunga kecombrang. Warna yang cerah dapat pada makanan 

gorengan dapat meningkatkan daya tarik dan tampak lezat. 

2. Aroma 

Diharapkan produk tepung bumbu makanan gorengan ini memiliki aroma 

rempah-rempah yang wangi khas dari bunga kecombrang. 
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3. Rasa 

Rasa yang diharapkan dari tepung bumbu makanan gorengan ini adalah 

rasa yang enak dan khas dari bunga kecombrang yang dapat dipadu 

dengan campuran bumbu-bumbu lainnya. 

4. Tekstur 

Diharapkan makanan gorengan setelah digoreng menggunakan tepung 

bumbu ini dapat memiliki tekstur yang renyah dan gurih untuk 

dikonsumsi. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ide kreasi bunga kecombrang sebagai bubuk penyedap rasa 

tambahan terhadap tepung bumbu makanan gorengan ini diharapkan peneliti 

dapat memanfaatkan rempah-rempah dari Indonesia yang jarang diketahui oleh 

masyarakat. Penelitian kreasi produk ini juga bersifat eksperimen, yang kemudian 

menghasilkan kreasi produk baru. Kreasi produk yang dimaksud adalah 

perpaduan antara tepung bumbu dengan salah satu rempah-rempah dari Indonesia 

yaitu bunga kecombrang dengan tujuan menciptakan rasa yang unik dan lezat. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian kreasi produk bunga kecombrang sebagai bubuk penyedap rasa 

tambahan terhadap tepung bumbu makanan gorengan ini dikembangkan dengan 

adanya beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan riset kesehatan dasar penelitian yang dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, bahwa 40,7% masyarakat 

Indonesia sangat suka mengonsumsi makanan berlemak atau makanan 

gorengan. Lima provinsi teratas yang sangat suka mengonsumsi makanan 

berlemak atau makanan gorengan adalah provinsi yang berada di Pulau 

Jawa. 

2. Menurut Wijekoon dkk (2011:1415) bunga kecombrang banyak terdapat 

kandungan mineral yang dimana mineral dan vitamin bekerja sama untuk 

mengubah karbohidrat menjadi energi bagi tubuh. Dan menurut Soetan 

dkk (2010:206) bahwa fungsi dasar dari mineral adalah untuk membangun 

struktural jaringan tubuh serta menjaga keseimbangan asam basa dalam 

pengaturan cairan tubuh yang kemudian disalurkan ke jaringan otot. 

3. Menurut Diguna dkk (2015:480) salah satu faktor yang menyebabkan 

makanan gorengan enak adalah dari kerenyahan dan gurih. Maka dari itu 

diharapkan tepung bumbu ini nantinya dapat memiliki kerenyahan dan 

gurih setelah digoreng dan juga makanan gorengan tersebut dapat 

memberi manfaat kesehatan bagi tubuh seperti kandungan mineral dari 

bunga kecombrang. 

Penelitian kreasi produk bunga kecombrang sebagai bubuk penyedap rasa 

tambahan terhadap tepung bumbu makanan gorengan ini dikembangkan dengan 

adanya beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Banyak masyarakat Indonesia masih kurang mengenal bunga kecombrang 

sebagai salah satu rempah-rempah pada makanan, sehingga dikhawatirkan 

rasa bunga kecombrang menjadi rasa yang aneh. 

2. Bunga kecombrang cukup susah untuk didapatkan di Pulau Jawa 

khususnya di Jawa Timur, sehingga hal ini juga dikhawatirkan untuk 

mendapatkan bunga kecombrang sebagai bahan penelitian. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Bunga Kecombrang: Sejenis tumbuhan rempah yang terkenal di Sumatera 

Utara yang biasanya dipakai untuk masakan ikan arsik (makanan khas 

Karo). Tumbuhan rempah ini memilik warna merah jambu dan memiliki 

nama berbeda disetiap daerah di Indonesia. 

2. Tepung Bumbu Makanan Gorengan: Campuran aneka jenis tepung, 

bumbu-bumbu, dan rempah-rempah yang digunakan untuk melapisi 

berbagai macam makanan dengan tujuan memberikan rasa dan tekstur 

yang renyah dan gurih setelah digoreng. Jenis tepung bumbu makanan 

gorengan yang sering ditemukan dipasaran adalah tepung pelapis berbagai 

macam bahan makanan sebelum digoreng. 

3. Rempah-rempah: Bagian dari tumbuhan yang memiliki aroma yang khas 

atau kuat yang biasa digunakan pada makanan sebagai perisa maupun 

pengawet dalam jumlah yang kecil. 

4. Mineral: Salah satu unsur senyawa kimia. Kalium, kalsium, magnesium, 

fosfor, dan sulfur juga merupakan bagian dari mineral. Menurut Soetan 
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dkk (2010:206) bahwa fungsi dasar dari mineral adalah untuk membangun 

struktural jaringan tubuh serta menjaga keseimbangan asam basa dalam 

pengaturan cairan tubuh yang kemudian disalurkan ke jaringan otot. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Pendahuluan, pada bab ini akan membahas tentang latar belakang 

penelitian yang berjudul Kreasi Produk Bunga Kecombrang (Etlingera Elatior) 

Sebagai Bubuk Penyedap Rasa Tambahan Terhadap Tepung Bumbu Makanan 

Gorengan. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang rumusan masalah, 

tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan 

sistematika penulisan. 

Kajian pustaka, pada bab ini akan membahas tentang teori dan konsep 

yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh 

peneliti yang berdasarkan tujuan penelitian. Metode pengembangan, pada bab ini 

akan membahas tentang model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan 

dan peralatan penelitian, dan uji coba produk. 

Hasil pengembangan, pada bab ini akan disajikan hasil data uji coba yang 

dilakukan terhadap tepung bumbu makanan gorengan dengan penambahan bubuk 

kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan serta analisis data yang dihasilkan 

berupa hasil uji organoleptik yang telah dilakukan dan ditinjau dari parameter 

warna, aroma, rasa, dan tekstur serta hasil uji laboratorium. Selain itu juga akan 

dibahas aspek bisnis yang akan digunakan untuk mengembangkan produk tepung 
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bumbu makanan gorengan dengan penambahan bubuk kecombrang sebagai 

penyedap rasa tambahan yang ditinjau dari analisis biaya, kemasan yang akan 

digunakan, penerimaan panelis, dan strategi pemasaran yang akan digunakan. 

Penutup, pada bab ini akan membahas mengenai kajian produk yang telah 

dihasilkan yaitu tepung bumbu makanan gorengan dengan penambahan bubuk 

kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan serta saran pemanfaatan, diseminasi 

dan pengembangan produk tepung bumbu makanan gorengan dengan 

penambahan bubuk kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan yang lebih 

lanjut. 

 


