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ABSTRAK 

Flower leather dari bunga mawar merupakan salah satu produk pangan dari 

hancuran atau  ekstrak mawar yang dapat diposisikan pangan fungsional kaya 

antioksidan.  Produk  ini  dapat  diaplikasikan  sebagai  snack  fungsional,  edible 

coating  permen,  alternatif  pengganti  nori  dalam  hal  membungkus  makanan, 

topping es krim, aneka macam minuman, dan rice cracker. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memperoleh formulasi flower leather dari bunga mawar dengan 

ekstrak  rempah-rempah  dengan  karakteristik  sensori  dan  antioksidan  yang 

terbaik. Penelitian ini terdiri dari tahap persiapan sampel, optimasi proses dan 

formula,  serta   mempelajari  pengaruh  penambahan  cengkeh  dan  kayumanis 

terhadap karakteristik kimia, sensori, dan fungsional. Tahap formulasi 

menghasilkan  lima  formula  terpilih,  yaitu  2,5%  mawar  +  0,4%  kayumanis 

(formula 1), 2,5% mawar + 0,4%  cengkeh (formula 2), 2,5% mawar + 0,25% 

kayumanis + 0,15% cengkeh (formula 3), 2,5% mawar + 0,3% kayumanis + 0,1% 

cengkeh (formula 4), dan 2,5% mawar + 0,325% kayumanis + 0,075% cengkeh 

(formula 5). Nilai pH rata-rata dari kelima formula adalah 3,41. Sedangkan rata- 

rata nilai Aw   adalah 0,539. Hasil proksimat adalah sebagai berikut kadar air 

sebesar  8,05%, kadar abu sebesar 0,73%, kadar protein sebesar 0,66%, kadar 

lemak mendekati 0%,  dan kadar karbohidrat (by difference) 90,56%. Hasil uji 

sensori menghasilkan formula 1 dan 5 sebagai formula yang direkomendasikan. 

Total fenol ditentukan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 760 nm. 

Hasil yang diperoleh (per 100 gram) untuk formula 1, 2, 3, 4, 5,  dan kontrol 

berturut-turut  adalah  254,128  mg  TAE;  266,361  mg  TAE;  193,578  mg  TAE; 

115,902 mg TAE; 131,804 mg TAE; dan 85,321 mg TAE. Kapasitas antioksidan 

ditentukan dengan metode rancimat. Periode induksi yang diperoleh adalah 5,40 

jam untuk kontrol minyak kedelai murni; 11,77 jam untuk kontrol minyak kedelai 
+ BHT; 9,66; 10,56; 8,83; 8,95; dan 10,74 jam berturut-turut untuk formula 1, 2, 
3, 4, dan 5. Formula yang direkomendasikan adalah formula 1 dan formula 5. 

Interaksi antara komponen fenolik dan komponen antioksidan dari cengkeh dan 

kayumanis perlu dikaji lebih lanjut. 

 
Kata kunci: flower leather, pangan fungsional, antioksidan, fenol 

 
PENDAHULUAN 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebugaran telah 

meningkat  secara  nyata  pada  dasawarsa  terakhir  ini.  Salah  satu  faktor  yang 

mempengaruhi   kesehatan   dan   kebugaran   seseorang   adalah   makanan   yang 

dikonsumsinya. Dalam mengkonsumsi suatu produk pangan seharusnya 

masyarakat  tidak  hanya  menilai  dari  segi  gizi  dan  rasanya  saja,  tetapi  juga 
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pengaruhnya  terhadap  kesehatan  tubuh.  Kenyataan  ini  menuntut  suatu  jenis 

makanan  tidak  lagi  sekedar  bergizi  dan  lezat,  tetapi  juga  bersifat  fungsional. 

Pangan fungsional  adalah  pangan yang karena kandungan komponen aktifnya 

dapat memberikan manfaat kesehatan, di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat 
gizi yang terkandung di dalamnya. 

Fruit leather merupakan salah satu produk makanan ringan dari hancuran 

buah-buahan  (puree) yang dikeringkan dalam oven atau dehidrator. Sedangkan 

flower leather merupakan salah satu produk makanan ringan dari hancuran atau 

ekstrak bunga. Produk ini berbentuk lembaran tipis yang mempunyai konsistensi 

dan rasa khas (Salunkhe dan Bolin 1974). Produk ini merupakan makanan sehat 

yang  berbahan  alami  dan  kaya  vitamin  dan  dapat  dijadikan  alternatif  pangan 

olahan yang dibuat dari buah-buahan, tanaman sayur, dan juga tanaman  bunga, 

seperti mawar. 

Mawar adalah tanaman bunga yang umumnya digunakan dalam industri 

mawar  potong,  kosmetik,  dan  aromaterapi.  Namun  dibalik  aroma  khas  dan 

keindahannya,  mawar  juga  mengandung  komponen  flavonoid  yang  memiliki 

aktivitas antioksidan. Antosianin pada helaian mahkotanya telah diketahui dapat 

memperkuat sistem vaskular, mempunyai aktivitas antibakteri, antiinflamasi, dan 

antioksidan yang kuat (Anonim 2003a). Hal ini menyebabkan  mawar sangat 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan dasar produk makanan, seperti 

flower leather. 

Tanaman  cengkeh  memiliki  aroma  yang  khas,  terutama  pada  minyak 

atsirinya.  Senyawaan yang utama dalam minyak atsiri adalah eugenol dan yang 

lainnya  ester  eugenol  asetat,  kariofilin,  naftalaen,  metil  alkohol,  furfural,  dan 

aldehid  (Thorpe  dan  Whiteley  1939). Senyawa-senyawa  tersebut  berfungsi 

sebagai  antioksidan dan juga dalam industri farmasi eugenol mempunyai sifat- 

sifat khusus dalam pengobatan jika ditambahkan dengan zat-zat tertentu. Eugenol 

benzoat  berguna  untuk  pengobatan  penyakit  paru-paru  dan  penenang  syaraf. 

Selain   itu   cengkeh   juga   mengandung   berbagai   macam   flavonoid,   seperti 

kaempferol   dan   rhamnetin.   Flavonoid   tersebut   memberikan   aktivitas   anti- 

inflamasi dan antioksidan (Sedona Labs 2001). 

Komponen utama dari minyak kulit kayumanis Cinnamomum zeylanicum 

adalah sinamaldehida, sedangkan komponen lainnya dalam jumlah sedikit, tetapi 

memberikan karakteristik bau dan flavor, yaitu eugenol, eugenol asetat, aldehid, 

keton, alkohol, ester, dan terpen (Purseglove et al. 1981). Senyawa sinamaldehida 

digunakan secara luas dalam industri  flavor untuk memberikan bau Cinnamon 

pada jenis makanan, minuman, dan produk farmasi.  Selain itu kandungan aktif 

proantosianidin pada kayumanis juga dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap 

insulin dengan mengaktivasi reseptor insulin (Sedona Labs 2001). 

Berdasarkan  keistimewaan   bunga   mawar,   cengkeh,   dan   kayumanis 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan formulasi campuran flower 

leather  dari  bunga  mawar  dan  ekstrak  rempah-rempah  tersebut.  Produk  yang 

dihasilkan dapat menjadi salah satu alternatif pangan fungsional kaya antioksidan. 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini  adalah aplikasi bunga mawar 

menjadi suatu produk baru berupa flower leather, memperkenalkan flower leather 

dari campuran bunga mawar dan rempah-rempah kepada masyarakat nasional dan 

internasional, dan memperkaya diversifikasi pemanfaatan campuran bunga mawar 

dan rempah-rempah sebagai alternatif pangan fungsional kaya antioksidan. 
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METODE PENDEKATAN 
Program kreativitas mahasiswa bidsang penelitian ini telah dilaksanakan 

selama empat bulan yaitu pada bulan Juni, September, Oktober, dan November 

2005. Tempat penelitian adalah di laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi 

Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 

Bahan-bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga mawar 

kampung warna merah, cengkeh, kayumanis, pektin, gula, dan asam sitrat. Alat- 

alat utama yang  digunakan adalah oven kabinet, kaca pencetak, Aw   meter, pH 

meter, spektrofotometer, dan  alat Rancimat. Penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahap,   yaitu   tahap   persiapan   sampel,   optimasi   proses   dan   formula,   serta 

mempelajari pengaruh penambahan cengkeh dan kayumanis terhadap karakteristik 

kimia, sensori, dan fungsional. 

Tahap  persiapan  sampel  dilakukan  dengan  pemisahan  bagian  yang 

berwarna putih dari mahkota mawar. Diagram alir persiapan sampel tersaji dalam 

Gambar  1.  Tahap  optimasi  menghasilkan  prosedur  pembuatan  flower  leather 

sebagai berikut. Pengekstrakan  dilakukan dengan memanaskan campuran 2,5% 

bunga  mawar,  berbagai  konsentrasi  kayumanis  dan  cengkeh,  dan  asam  sitrat 

sampai dengan suhu 70
o
C selama 15 menit. Filtrat kemudian dicampurkan dengan 

gula dan pektin lalu dihomogenkan. Setelah dimasak selama 15 menit pada suhu 

90
o
C, larutan tersebut dituang pada kaca pencetak. Pengeringan awal dilakukan 

dengan oven selama 2 jam, kemudian dibalik dan dikeringkan kembali selama 1 

jam,  sehingga  diperoleh   flower  leather.  Setelah  diperoleh  formula  terpilih 

dilakukan   analisis   untuk   mengetahui   pengaruh   penambahan   cengkeh   dan 

kayumanis terhadap karakteristik kimia, sensori, dan fungsional. 

Analisis karakterisitik kimia meliputi proksimat, nilai pH, dan nilai Aw. 

Proksimat  meliputi pengukuran kadar air dengan gravimetri, kadar abu dengan 

pengabuan kering, kadar  lemak dengan metode soxhlet, kadar protein metode 

Kjeldahl,  dan  kadar  karbohidrat   dengan  by  difference.  Pengukuran  derajat 

keasaman dilakukan dengan menggunakan alat pH meter yang telah distandarisasi 

menggunakan  larutan  buffer  pH  4  dan  pH  7.  Pengukuran  nilai  Aw  produk 

menggunakan Aw meter merk Shibaura tipe Wa-360 yang telah  distandarisasi 

dengan NaCl. 

Analisis karakteristik fungsional meliputi uji fenol dan aktivitas 

antioksidan.  Analisa  total  fenol  dilakukan  metode  spekterofotometri  dengan 

reagen  Folin  Ciocalteu.  Total  fenol  diperoleh  dengan  memplotkan  absornansi 

sampel pada kurva standar asam tanat dalam 95% metanol dengan seri konsentrasi 

0,  5,   10,   15,   20,   dan   25   ppm.   Pengujian   aktivitas   aktioksidan   dengan 

menggunakan  alat Rancimat dengan minyak kedelai murni dan campuran 200 

ppm BHT dalam minyak  kedelai murni sebagai kontrol. Aktivitas antioksidan 

dinyatakan sebagai Periode Induksi (PI). 

Pengaruh terhadap karakterisistik sensori dilakukan dengan uji 

organoleptik  berdasarkan  Soekarto  (1982).  Uji  organoleptik  dilakukan  untuk 

mengetahui batas penerimaan konsumen akan produk yang disajikan melalui uji 

kesukaan (uji hedonik) dan rangking oleh 30 panelis. Parameter yang diuji adalah 

warna,  rasa,  aroma,  tekstur  dan  penerimaan  umum  keseluruhan.  Uji  hedonik 

dilakukan  penilaian  dengan  menggunakan  7  skala  numerik  dan  diolah  secara 

statistik dengan analisa sidik ragam, yang dilanjutkan dengan uji Duncan apabila 

hasil  yang  diperoleh  berbeda  nyata  antar  sampel.  Uji  rangking  diolah  secara 
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statistik dengan  uji  non  parametrik  untuk  mengetahui  tingkat  kesukaan  yang 

paling disukai atau tidak disukai antara sampel yang ada. 
 

2,5%* Mawar siap pakai +  cengkeh + kayumanis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Air dan asam sitrat 0,1%* 

Dipanaskan 70
o
C selama 15 menit 

 

Disaring 
 

 
 

Ditambah gula 5,6%* dan dipanaskan hingga larut 
 

 
Saat suhu 65

o
C ditambahkan pektin 1,1%* 

Diaduk dan dihomogenizer 

Pemasakkan pada suhu 90
o
C selama 15 menit 

 

 
 

Penuangan adonan pada kaca dengan ketebalan 3-6 mm 
 

 
Pengeringan dengan oven selama 2 jam pada suhu 55

o
C 

Pembalikkan flower leather 

Pengeringan dengan oven selama 1 jam pada suhu 55
o
C 

 

 

Flower leather 
 

 

Keterangan : * % (w/w) dari berat air 
 

Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan flower leather 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahap formulasi menghasilkan lima formula terpilih, yaitu 2,5% mawar + 

0,4% kayumanis (formula 1), 2,5% mawar + 0,4% cengkeh (formula 2), 2,5% 

mawar + 0,25% kayumanis + 0,15% cengkeh (formula 3), 2,5% mawar + 0,3% 

kayumanis + 0,1% cengkeh (formula 4), dan 2,5% mawar + 0,325% kayumanis + 

0,075% cengkeh (formula 5). 

Karakteristik kimia  mencakup  pengukuran  nilai  pH,  Aw, dan  analisis 

proksimat. Untuk formula 1, 2, 3, 4, 5, dan kontrol, nilai pH berturut-turut adalah 

3,41, 3,36,  3,49,  3,41,  3,43,  dan  3,37.  Nilai  pH  menunjukkan  bahwa  flower 

leather ini  merupakan makanan berasam rendah. Sedangkan nilai Aw   berturut- 

turut adalah 0,530,  0,511, 0,549, 0,566, 0,542, dan 0,538, menunjukkan flower 

leather yang dihasilkan termasuk  kategori pangan semibasah. Hasil proksimat 

adalah sebagai berikut kadar air sebesar 8,05%, kadar abu sebesar 0,73%, kadar 

protein sebesar 0,66%, kadar lemak mendekati 0%, dan kadar  karbohidrat (by 

difference) 90,56%. 

Karakteristik sensori dilakukan   dengan uji hedonik (uji ranking). 

Berdasarkan hasil uji ranking, formula 1 menempati urutan pertama dengan skor 

1,85. Lalu, formula 5 menempati urutan kedua dengan skor 2,65. Urutan ketiga 

dengan  skor  2,90  merupakan  formula  4.  Selanjutnya,  urutan  keempat  adalah 

formula 3 dengan skor 3,38. Urutan terakhir adalah formula 2 dengan skor 4,22. 

Hasil uji ranking tersebut sesuai dengan  penambahan konsentrasi cengkeh pada 

masing-masing  formula.  Penambahan  cengkeh  pada  flower  leather  cenderung 

memberikan rasa dan aftertaste yang pahit. Sehingga, semakin sedikit 

penambahan cengkeh, flower leather semakin disukai. 

dan data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan metode ANOVA 

dan Duncan.  Sebagai hasilnya diperoleh dua formulasi yang direkomendasikan, 

yaitu formula 1 dan 5. Kedua formula tersebut memberikan hasil uji sensori yang 

baik. 

Karakteristik fungsional terdiri dari total fenol dan aktivitas antioksidan. 

Uji total  fenol dimaksudkan untuk mengetahui konsentrasi senyawa fenol pada 

produk flower leather.  Semakin tinggi total fenol pada suatu bahan diharapkan 

sifat  antioksidannya  akan  semakin  meningkat.  Konsentrasi  sampel  dinyatakan 

dalam mg TAE (Tannic Acid Equivalent) per 100  gram flower leather seperti 

yang ditampilkan pada Gambar 2. Total fenol dari produk flower leather adalah 

sebagai berikut: 254,128 mg TAE per 100 g bahan untuk formula 1; 266,361 mg 

TAE per 100 g bahan untuk formula 2; 193,578 mg TAE per 100 g bahan untuk 

formula 3;  115,902 mg TAE per 100 g bahan untuk formula 4; 131,804 mg TAE 

per 100 g bahan untuk  formula 5; dan 85,321 mg TAE per 100 g bahan untuk 

formula kontrol. 

Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  penambahan  rempah-rempah  pada 

produk flower leather berhasil meningkatkan kadar total fenol. Kelima kombinasi 

penambahan  rempah-rempah memiliki kadar total fenol yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan flower leather dari mawar saja. Kadar total fenol tertinggi 

dimiliki oleh flower leather ekstrak mawar dengan penambahan cengkeh sebesar 

0,4%. Cengkeh memang dikenal sebagai rempah-rempah yang memiliki kapasitas 

antioksidan  yang paling kuat dan mengandung senyawa fenolik dalam jumlah 

besar (Gendel, 2003). Ada tiga komponen fenolik utama yang terkandung dalam 

cengkeh, yaitu eugenol, isoeugenol, dan metileugenol (Anonim
b
, 2000). Selain itu, 
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kayu manis juga merupakan senyawa yang memiliki kandungan senyawa fenol 

yang  tinggi,  dengan  adanya  komponen  aktif  proantosianidin,  meskipun  total 

fenolnya  tidak  sebesar  cengkeh.  Tingginya  senyawa  fenol  tidak  menunjukkan 

tingginya aktivitas antioksidan. Walaupun demikian, tingginya aktivitas 
antioksidan diduga disebabkan oleh beberapa golongan fenol tertentu. 
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0.000 

 
 
Kontrol 1 2 3 4 5 

Formula 

 

Gambar 2. Grafik konsentrasi total fenol flower leather berbagai formula 

 

Kapasitas  antioksidan  dinyatakan  dengan  periode  induksi.  Belitz  dan 

Grosch   (1986)  menyatakan  bahwa  periode  induksi  merupakan  waktu  yang 

dibutuhkan  oleh   senyawa  antioksidan  untuk  mencegah  terjadinya  peristiwa 

oksidasi pada lipida. Data periode induksi digunakan untuk mengetahui aktivitas 

antioksidan sampel dengan cara membandingkan  antara periode induksi sampel 
dengan kontrol. Kontrol yang digunakan adalah minyak kedelai murni dan minyak 

kedelai yang mengandung 200 ppm BHT. BHT memang umum  diaplikasikan 

pada produk emulsi dan shortening dengan konsentrasi sebesar 200 ppm (Branen 

et al., 2002). 

Kontrol minyak kedelai murni memiliki periode induksi 5,40 jam; kontrol 

minyak  kedelai + BHT memiliki periode induksi terpanjang yaitu 11,77 jam; 

formula 1 sebesar 9,66  jam; formula 2 sebesar 10,56 jam; formula 3 memiliki 

periode induksi sebesar 8,83 jam; formula 4 sebesar 8,95 jam; formula 5 sebesar 

10,74 jam; dan formula kontrol sebesar 8,95 jam (Gambar 3). Periode induksi 

sampel yang  paling mendekati periode induksi BHT adalah formula 5. Hal ini 

menunjukkan bahwa  kapasitas  antioksidan formula tersebut sudah cukup baik 

untuk menghambat kerusakan produk oleh oksidasi. 
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Gambar 3. Grafik kapasitas antioksidan  flower leather berbagai formula 
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KESIMPULAN 
Penambahan cengkeh dan kayumanis dalam pembuatan flower leather dari 

ekstrak  mawar  terlihat  dapat  meningkatkan  nilai  total  fenol  dan  aktivitas 

antioksidan,   tetapi  belum  diketahui  interaksi  antara  komponen  fenolik  dan 

komponen antioksidan dari cengkeh dan kayumanis. Formula yang 

direkomendasikan adalah formula 2,5% mawar + 0,4% kayumanis (formula 1) 

dan formula  2,5% mawar + 0,325% kayumanis + 0,075% cengkeh (formula 5) 

karena secara organoleptik memperoleh penerimaan yang terbaik. Namun apabila 

ditinjau  dari  segi  fungsional,  formula  5   merupakan  formula  terbaik  karena 

memiliki  kandungan  fenol  cukup  tinggi  dan  aktivitas   aktivitas  antioksidan 

tertinggi. 

Aplikasi flower leather pada produk pangan bermanfaat untuk 

memberikan  nilai  tambah  dari  produk  pangan  tersebut.  Nilai  tambah  tersebut 

adalah  dari  segi  kesehatan  dan  estetika.  Segi  kesehatan  adalah  karena  flower 

leather dengan penambahan rempah-rempah ini telah diketahui memiliki aktivitas 

antioksidan  yang  diperlukan  oleh  tubuh  untuk  melawan  radikal  bebas.  Segi 

estetika yang diperoleh adalah sebagai dekorasi dari produk pangan karena warna 

dari flower leather ini sangat menarik. Satu contoh elaborasi adalah pada produk 

permen susu yang di-coating dengan flower leather, dimana konsumsi permen 

tersebut tidak hanya memberikan manfaat susu sebagai sumber protein, tetapi juga 

memberikan manfaat  antioksidan dari flower leather. Produk flower leather ini 

dapat diaplikasikan pada beberapa  produk pangan, antara lain: sebagai edible 

coating  permen,  alternatif  pengganti  nori  dalam  hal  membungkus  makanan, 

topping es krim, aneka macam minuman, dan rice cracker. 
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