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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Tanaman pisang (Musa sp) merupakan tanaman yang berasal dari Asia 

Tenggara yang kini sudah tersebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. 

Tanaman pisang tersebar mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, baik 

yang dibudidayakan di lahan khusus maupun ditanam sembarangan di kebun atau 

di halaman. Semua bagian tanaman pisang mulai dari akar sampai daun memiliki 

banyak manfaat, terutama yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah buahnya. 

Selain buahnya, bagian tanaman yang lain seperti bonggol, daun, batang dan 

jantungnya juga dapat dimanfaatkan. Tetapi dari seluruh bagian tanaman pisang, 

buah pisang dan daun pisanglah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, 

sedangkan bagian tanaman pisang yang lain, yaitu jantung, batang, kulit buah, dan 

bonggol pisang jarang dimanfaatkan dan dibuang begitu saja menjadi limbah 

pisang (Rukmana, 2001).  

Bonggol pisang atau batang pisang bagian bawah merupakan limbah 

tanaman pisang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bonggol pisang  

mengandung gizi yang cukup tinggi, dalam setiap 100 gram bonggol pisang basah 

terkandung 43,0 kalori, 0,36 g protein, 11,60 g karbohidrat, 86,0 g air, beberapa 

mineral seperti Ca, P dan Fe, vitamin B1 dan C, serta bebas kandungan lemak 

(Rukmana, 2001). Produk olahan dari bonggol pisang yang banyak beredar di 

pasaran saat ini, adalah kripik bonggol pisang, selain itu bonggol pisang dapat 

dibuat alkohol melalui fermentasi (Agustina, 2008). Bonggol pisang juga 

mengandung pati yang cukup tinggi, dimana bonggol pisang yang mengandung 
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pati lebih banyak adalah dari bonggol pisang tua (yang sudah berbuah), karena itu 

pemanfaatan bonggol pisang ini bisa menambah nilai pohon pisang setelah pisang 

dipanen (Rosyidi, 2012).  

Pemanfaatan bonggol pisang pada pengolahan masakan kontinental 

(masakan yang berasal dari dataran luas, seperti Perancis, Inggris, dan Amerika, 

yang berupa makanan pembuka seperti risoles, makanan utama seperti steak, dan 

makanan penutup seperti pudding) merupakan salah satu usaha 

menganekaragamkan penggunaan bonggol pisang klutuk. Hal ini karena bonggol 

pisang klutuk lebih mudah dalam proses pengolahannya dan lebih fleksibel untuk 

diolah menjadi berbagai macam aneka masakan (Rosyidi, 2012). Melihat 

beberapa manfaat dan adanya kandungan serat yang cukup tinggi yaitu 5% berat 

basah dan 15% berat kering pada bonggol pisang (Munadjim, 1983) serta dari 

analisis yang telah dilakukan, pengolahan bonggol pisang menjadi keripik 

bonggol pisang memiliki serat yang cukup tinggi yaitu 21,2% (Sri Mulyati 2005). 

Serat pangan banyak membawa manfaat kepada tubuh, diantaranya seperti 

mencegah konstipasi, kanker, memperkecil risiko sakit pada usus besar, 

membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula dalam 

darah, mencegah wasir, membantu menurunkan berat badan (Piliang dan 

Djojosoebagio, 1996). Melihat hal tersebut maka perlu dilakukan pemanfaatan 

bonggol pisang untuk produk olahan lain salah satunya yaitu lawar bonggol 

pisang. 

Di Bali, secara tradisional bonggol pisang telah diolah menjadi makanan 

bernama ‘tum’ atau pepes (Anon, 2013). Didaerah Bali yang terkenal sebagai 

daerah pariwisata kaya akan makanan dan minuman tradisional yang tersebar di 
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seluruh kabupaten dan kota. Makanan tradisional merupakan makanan yang 

menjadi ciri khas atau dikonsumsi oleh etnik atau wilayah tertentu dengan bahan 

baku dari daerah setempat yang dilakukan secara turun temurun (Wirakusumah, 

1994 dalam Suter et al,. 2013). Makanan tradisional dapat digolongkan dalam 

bentuk sebagai makanan pokok seperti sayur mayur dan lauk pauk, makanan 

selingan seperti jajanan, serta minuman yang menyegarkan (Winarno, 1993). 

Salah satu makanan tradisional yang termasuk makanan lauk pauk yang ada di 

Bali adalah Lawar. Lawar adalah sejenis lauk pauk yang dibuat dari campuran 

daging atau ikan dengan sayur mayur dan bumbu (Panji, 1985 dalam Suter 2009). 

Menurut Suter (2009), disamping itu nama lawar juga bisa berdasarkan jenis 

sayuran yang digunakan seperti misalnya lawar nangka yaitu lawar yang dibuat 

dari buah nangka muda yang mengandung energi dan zat gizi untuk setiap 100 g 

adalah sebagai berikut : energi 105,45 kkal, karbohidrat, 7,01 g, protein 2,09 g 

dan lemak 7,67 g. (Suter, et al., 1999).  

Lawar bonggol pisang merupakan makanan tradisional yang biasa 

dikonsumsi saat hari raya umat Hindu. Berdasarkan hasil pengamatan pada 

masyarakat di Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung 

didapatkan informasi tentang penggunaan jenis bonggol pisang yang berbeda 

sebagai bahan dasar lawar.  Umumnya jenis bonggol pisang yang paling sering 

digunakan adalah  bonggol pisang klutuk dan kepok karena menurut masyarakat 

tekstur kedua bonggol pisang tersebut tidak terlalu keras ketika diparut. Kedua 

bonggol pisang ini tidak mengeluarkan getah yang terlalu banyak sehingga ketika 

diparut tidak lengket, berair dan lebih lembek dibandingkan dengan jenis bonggol 

pisang lain. Melihat hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai 
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karakteristik lawar berbahan dasar beberapa jenis bonggol pisang. Penggunaan 

beberapa jenis bonggol pisang pada pembuatan lawar ini bertujuan untuk 

membandingkan bonggol pisang mana yang terbaik yang dapat digunakan sebagai 

bahan pembuatan lawar bila dilihat dari segi kandungan gizi  dan sifat sensori.  

1.2. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana karakteristik lawar yang dibuat dari beberapa jenis bonggol 

pisang?  

2. Bonggol pisang apa yang memiliki karakteristik yang terbaik dijadikan 

bahan lawar ? 

1.3. HIPOTESIS 

1. Penggunaan jenis bonggol pisang yang berbeda berpengaruh terhadap 

karakteristik lawar. 

2. Pada penggunaan berbagai jenis bonggol pisang akan ada satu jenis 

bonggol pisang yang menghasilkan lawar dengan karakteristik terbaik 

1.4. TUJUAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis bonggol pisang yang digunakan sebagai 

bahan terhadap karakteristik lawar. 

2. Untuk mengetahui jenis bonggol pisang yang menghasilkan lawar dengan 

karakteristik terbaik. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi 

kepada masyarakat luas mengenai pengaruh penggunaan bonggol pisang terhadap 

kandungan zat gizi dan sifat sensori lawar. 

 


