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ABSTRAK 

 

 
KARSITA ANJELIA. Pemanfaatan Tumbuhan sebagai Asam pada Masakan oleh 

Masyarakat Bangka (Studi Kasus di Kecamatan Merawang). Dibawah bimbingan 

YULIAN FAKHRURROZI dan DIAN AKBARINI. 

 

 
Pulau Bangka mempunyai sumber daya hayati yang beranekaragam, 

keanekaragaman hayati ini diantaranya dapat terlihat  dari masakan yang ada di 

masyarakatnya. Dalam proses memasak tersebut masyarakat menggunakan 

berbagai tumbuhan sebagai bumbu dan rempah. Diantaranya bumbu tersebut 

adalah tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai asam dalam masakan. Untuk 

mengetahui pemanfaatan tumbuhan sebagai asam, perlu dilakukan studi mengenai 

pemanfaatan tumbuhan khususnya tumbuhan yang dijadikan asam pada masakan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan dan mendokumentasikan 

pengetahuan masyarakat di Kecamatan Merawang tentang jenis-jenis tumbuhan 

yang digunakan sebagai asam pada masakan yang dilaksanakan pada April - 

Desember 2015.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara 

dan pengamatan yang dilakukan secara purposive sampling. Hasil menunjukan 

tumbuhan yang digunakan sebagai asam pada masakan di Kecamatan Merawang 

ada 17 jenis dan terdiri dari  12 famili. Tumbuhan yang paling banyak digunakan 

adalah dari famili Clusiaceae ada 3 jenis.  Berdasarkan persentase habitusnya, 

tumbuhan yang digunakan sebagai asam yaitu pohon 65%, semak 17,5% dan 

herba 17.5%.  Bagian tumbuhan yang digunakan adalah bagian daun yaitu 47%, 

kemudian bagian Buah 53%. Penggunaan tumbuhan sebagai asam pada masakan 

banyak dipakai pada lempah kuning ikan.   

 

Kata kunci: keanekaragaman, masakan, pemanfaatan, asam, Bangka 
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Abstract 
 

 
KARSITA ANJELIA. The Utilization of Plant as an Acid of Cooking by Bangka 

Community. (Study Case in District of Merawang).  Supervised by YULIAN 

FAKHRURROZI and DIAN AKBARINI. 

 

 

Bangka Island has a various of biological capasity resources, It can be seen 

from diversity of cooking in society. The process can be used of plants as a 

seasoning and flavoving. One of them is acid or sour. The study was conducted to 

know that the plants used in cooking of bangka as an acid. The aims of this 

research were to reveal and documenting the knowledge is society in district of 

Merawang about kinds of  plants that can be used as an acid in cooking, which is 

conducted on  April to Desember 2015. The methods used in this research is, 

interview and observations purposive sampling. The results showed  there is 17 

species and consist of 12 families.  The most plant widely was Clusiaceae family 

that consits of 3 species. Based on the percentage of its  habitat the  plants used as 

an acid that were  65% of trees, shrubs was 17,5% and herbaceous was 17,5 %. 

The part of plants that its leaves was 47% and part of fruit was 53%. The using of 

plants as an acid of cooking mostly used for lempah kuning’s fish. 

 

Keywords: diversity, cooking, utilization, acid, Bangka 
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