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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Lawar  

Menurut Suter (2009), lawar adalah salah satu jenis makanan tradisional 

Bali yang saat ini makin populer dan makin luas konsumennya. Keadaan tersebut 

diketahui dari makin bertambahnya jumlah warung dan rumah makan khususnya 

di Kodya Denpasar yang menjual lawar yang disebut dengan nama lawar Bali. 

Namun diakui data tentang jumlah pedagang atau rumah makan yang menjual 

lawar di Bali belum ada catatan yang pasti jumlahnya. 

Lawar adalah sejenis lauk pauk yang dibuat dari campuran daging atau 

ikan dengan sayur mayur dan bumbu (Panji, 1985 dalam suter, 2009). Lawar ini 

sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Hindu di Bali, karena disamping 

sebagai lauk pauk, lawar menjadi salah satu sarana dalam melaksanakan upacara 

adat maupu keagamaan di Bali seperti upacara pernikahan, kematian dan upacara 

ditempat-tempat suci (Pura). Masyarakat Hindu di Bali sejak dulu sampai 

sekarang tetap membuat lawar dan menyukai lawar. Oleh karena itu lawar dapat 

dipakai sebagai identitas budaya bagi masyarakat Hindu di Bali. 

2.2. Teknologi Pengolahan 

2.2.1. Bahan dan Peralatan 

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lawar adalah daging, 

kelapa, sayur, bumbu, dan kadang-kadang darah segar dari hewan yang dagingnya 

digunakan sebagai bahan lawar yang berfungsi sebagai pewarna merah. Daging 

yang digunakan adalah daging sapi, babi, ayam, itik, penyu dan lain-lainnya. 

Sayur yang digunakan adalah buah nangka muda, buah pepaya muda, berbagai 
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jenis daun seperti daun belimbing, dan daun jarak, kacang-kacangan seperti 

kacang panjang, kacang merah dan lain-lainnya. Bumbu yang digunakan dalam 

pembuatan lawar jenisnya sangat bervariasi. Umumnya bumbu terdiri dari 

lengkuas, kunyit, jahe, kencur, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, 

merica, kelapa, cabe rawit, terasi, daun ginten dan sereh (Suter, et al., 1997 a). 

Jumlah masing-masing-masing bahan bumbu ini belum ada takaran yang pasti. 

Demikian pula tentang komposisi bahan penyusun lawar seperti daging, kulit 

hewan yang dagingnya digunakan sebagai bahan lawar, sayur, kelapa dan bumbu 

yang digunakan belum ada acuan yang pasti, sangat tergantung pada selera 

pengolah lawar. 

Hal inilah yang membuat citarasa lawar sangat beragam dari pengolah 

yang satu dengan pengolah lainnya. Peralatan yang digunakan secara tradisional 

adalah talenan, pisau, waskom, panci, pane (bahan sejenis waskom dibuat dari 

tanah) dan lain-lainnya. 

2.2.2. Formula Lawar 

Formula atau komposisi bahan baku yang digunakan dalam pembuatan 

lawar sangat bervariasi dari seorang pengolah ke pengolah lawar lainnya. Sebagai 

gambaran di sini diberikan satu contoh komposisi bahan lawar dengan 

menggunakan daging babi seperti yang dilaporkan oleh Suter, et al., (1997 b) 

sebagai berikut : daging babi (8,33 %), kulit (25 %), sayur (33,33 %), kelapa (8,33 

%), bumbu (21,68 %) dan darah segar (3,33 %). 

2.2.3. Cara Pengolahan Lawar 

Pengolahan lawar sebagian besar merupakan kegiatan keluarga. Cara 

pengolahan yang digunakan masih berdasarkan tradisi turun-temurun tanpa 
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mengacu resep tertentu sehingga mutu lawar yang dihasilkan sangat beragam. 

Cara pengolahan lawar pada dasarnya adalah sebagai berikut. Daging segar dicuci 

terlebih dahulu, kemudian dirajang halus atau dicincang sesuai jenis daging yang 

digunakan. Daging yang telah halus diseduh dalam air mendidih selama 15 menit. 

Kulit hewan yang dagingnya digunakan, dihilangkan bulunya kemudian direbus 

sampai matang. Setelah kulit dingin selanjutnya dirajang dengan menggunakan 

pisau menjadi potongan-potongan kecil. Sayuran (buah nangka muda atau buah 

pepaya muda) terlebih dahulu dikupas kulitnya kemudian dicuci, direbus sampai 

matang kemudian dirajang halus, hasil rajangan diperas untuk mengeluarkan 

airnya. Bila menggunakan sayuran kacang panjang, kacang panjang terlebih 

dahulu dicuci kemudian direbus sampai matang kemudian didinginkan, setelah 

dingin dicincang dengan pisau. Daging kelapa dipanggang di atas bara api, 

kemudian setelah dingin kelapa diparut atau dicincang halus. Bahan penyusun 

lawar yang telah dipersiapkan tersebut kemudian dicampur merata menjadi satu 

dalam wadah waskom atau pane. Bila lawar yang diinginkan berwarna merah 

maka ditambahkan darah segar secukupnya kemudian dicampur kembali sampai 

sampai warna merahnya merata. Selanjutnya ditambahkan ke dalam campuran 

tersebut bumbu, garam, jeruk nipis atau potongan daun jeruk yang telah dirajang, 

bubuk merica yang berfungsi untuk mempertajam aroma dan menambah rasa enak 

lawar. Setelah semua bahan ditambahkan campuran diaduk kembali dengan 

menggunakan tangan sampai merata (Suter, 2009). 

2.2.4. Jenis-jenis Lawar 

Jenis-jenis lawar di Bali pada umumnya dikelompokkan berdasarkan jenis 

daging yang digunakan yaitu lawar sapi (lawar yang menggunakan daging sapi), 
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lawar babi (lawar yang menggunakan daging babi), demikian seterusnya untuk 

lawar penyu, lawar ayam, dan lawar itik berturut-turut adalah lawar yang 

menggunakan daging penyu, daging ayam, dan daging itik. Disamping itu nama 

lawar juga bisa berdasarkan jenis sayuran yang digunakan seperti misalnya lawar 

nangka yaitu lawar yang dibuat dari buah nangka muda. Berbeda halnya dengan 

nama yang diberikan terhadap lawar yang akan dijual, pedagang lawar misalnya 

di kota Madya Denpasar memberikan nama lawar tidak berdasarkan jenis daging 

ataupun jenis sayur yang digunakan tetapi lebih mengutamakan nama asal daerah 

yaitu daerah Bali sebagai identitas produk (Suter, 2009).  

2.3.Kandungan Zat Gizi Lawar 

Bahan penyusun lawar seperti daging, sayur, kelapa dan darah mempunyai 

potensi sebagai zat gizi. Daging merupakan sumber protein hewani yang penting, 

sedangkan sayuran yang dipakai seperti kacang panjang (Vigna sinensis, L.), 

merupakan sumber protein nabati, vitamin dan mineral, pepaya (Carica pepaya, L 

) dan buah nangka (Artocarpus integra, L) merupakan sumber vitamin dan 

mineral. Menyimak hasil analisis terhadap lawar yang dijual di Kodya Denpasar 

dari 18 pedagang lawar sapi yang dilaporkan oleh Yusa (1996) diketahui bahwa 

lawar sapi (lawar putih dan lawar merah) mengandung protein berkisar antara 

8,48 – 11,14 %, lemak 17,98 – 18,54 % dan karbohidrat 3,94 – 6,61 % dengan 

kandungan air lawar yang cukup tinggi yaitu sekitar 65,21 – 65,63 %. Disamping 

mengandung zat gizi utama seperti tersebut di atas lawar juga mengandung 

vitamin B1, vitamin B2, vitamin C dan mineral kalsium (Ca), besi (Fe) dan fosfor 

(P). Komposisi zat gizi lawar yang dibuat dari daging sapi disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi zat gizi lawar sapi (Yusa, 1996). 

keterangan : *) Berat kering 

Setelah dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk setiap 50 g lawar (jumlah 

lawar yang dikonsumsi setiap hari), nilai energi lawar putih sebesar 114 kkal dan 

energi lawar merah sebesar 111 kkal. Ditinjau dari sumbangan energinya maka 

lawar dapat menyumbangkan sebesar 3,5 % dari konsumsi energi wanita setiap 

hari (konsumsi energi wanita setiap hari 2714 kkal). 

Mengenai pengaruh jenis sayuran (buah nangka, kacang panjang dan 

campuran buah nangka dan kacang panjang) sebagai bahan baku lawar terhadap 

kandungan zat gizi lawar babi dapat dilihat pada Tabel 3. Lawar yang 

menggunakan sayur kacang panjang secara nyata kadar proteinnya lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan lawar yang menggunakan buah nangka saja. Hal ini 

disebabkan karena kandungan protein dari kacang panjang 2,7 % lebih tinggi 

daripada kandungan protein buah nangka sebesar 2,0 %. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut di atas maka penggunaan kacang panjang sebagai bahan lawar 

lebih baik dibandingkan dengan nangka, bila dilihat dari kandungan proteinnya 

disajikan pada Tabel 2. 

Kandungan zat gizi 

 

Jumlah  

Lawar putih Lawar merah 

Air (%) 65.21 65.63 

Abu (%) 1.16 1.30 

Protein (%) 8.84 11.44 

Lemak (%) 18.54 17.98 

Karbohidrat (%) 6.61 3.94 

Vitamin B3 (mg/100g)* 0.68 0.76 

Vitamin B2 (mg/100g)* 6.42 1.36 

Vitamin C (mg/100g)* 12.34 11.67 

Kalsium (Ca) (mg/100g)* 79.25 81.50 

Besi (Fe) (mg/100g)* 19.25 24.70 

Fosfor (P) (mg/100g)* 464.61 444.23 
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Tabel 2. Komposisi zat gizi lawar babi yang dibuat dari berbagai jenis sayuran 

(Suter, et al., 1997 b). 

 

Lawar nangka 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).  

2.3.1. Khasiat Lawar 

Khasiat makanan secara umum dimaksudkan adalah bagaimana hubungan 

atau pengaruh makanan terhadap kesehatan manusia. Khasiat makanan terhadap 

kesehatan manusia disebabkan karena kandungan senyawa-senyawa kimia yang 

ada dalam bahan makanan atau senyawa kimia yang ada pada hasil olahannya. 

Senyawa-senyawa kimia itu adalah zat gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, 

vitamin dan mineral dan senyawa-senyawa non-gizi seperti serat makanan, 

antioksidan, pigmen dan lain-lainnya. Khasiat lawar bila dikaitkan dengan 

kandungan zat gizinya terutama karbohidrat, protein dan lemak adalah 

memperlancar proses fisiologis dalam tubuh karena zat gizi tersebut sebagai 

sumber energi. Kandungan senyawa non-gizi pada lawar belum banyak diketahui 

(Suter, 2009). 

Berdasarkan bahan baku dan khususnya bumbu yang digunakan pada 

pembuatan lawar seperti bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas, jahe, 

kunir, lada dan lain-lainnya mengandung senyawa-senyawa non-gizi, seperti 

minyak atsiri, anti oksidan dan anti mikroba yang berfungsi meningkatkan 

Jenis lawar Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Abu 

(%) 

Air 

(%) 

Nangka  5.57 12.41 9.45 0.57 69.03 

Kacang panjang 11.37 11.76 3.93 1.35 71.59 

Nangka + kacang panjang (1:1) 9.28 13.02 7.12 1.01 69.65 
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citarasa lawar, mencegah proses oksidasi dan menghambat atau membunuh 

mikroba sehingga lawar dalam jangka waktu tertentu aman untuk dikonsumsi. 

Secara spesifik bagaimana khasiat lawar yang disebabkan oleh senyawa non-gizi 

terhadap penyakit tertentu, misalnya penyakit degeneratif (penyakit jantung 

koroner/PJK, diabetes militus, hipertensi dan kanker) belum ada dilaporkan. 

Masalah ini perlu mendapat perhatian oleh para peneliti pangan tradisional daerah 

Bali dalam rangka pengembangan lawar menjadi pangan fungsional (Suter, 

2009). 

2.4. Tanaman Pisang 

Tanaman pisang merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara, bahkan 

beberapa literatur memastikan bahwa tanaman pisang tersebut berasal dari 

Indonesia.Pisang merupakan salah satu buah yang banyak dikembangkan di 

seluruh wilayah Indonesia. Tanaman pisang ini tersebar hampir di seluruh pelosok 

kepulauan nusantara, sehingga menepati luas pertamanan dan produksi yang 

tertinggi diantara komoditas buah-buahan di Indonesia (Rukmana, 2001). 

Tanaman pisang dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut 

(Suyanti dan Supriyadi, 2008). 

 

Kingdom  : Plantae 

Devisi   : Spermatophyta 

Sub. Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotylae 

Bangsa  : Musales 

Suku   : Musaceae 

Marga   : Musa 

Jenis   : Musa paradisiacal 
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Pisang termasuk famili Musaceae dari ordo Scitaminae dan terdiri dari dua 

genus, yaitu genus Musa dan Ensete. Genus Musa terbagi dalam empat golongan, 

yaitu Rhodochlamys, Callimusa, Australimusa dan Eumusa. Golongan 

Australimusa dan Eumusa merupakan jenis pisang yang dapat dikonsumsi, baik 

segar maupun olahan. Buah pisang yang dimakan segar sebagian besar berasal 

dari golongan Emusa, yaitu Musa acuminata dan Musa balbisiana. 

Tanaman pisang termasuk dalam golongan monokotil berbentuk pohon 

yang tersusun atas batang semu. Batang semu ini merupakan tumpukan pelepah 

daun yang tersusun secara rapat teratur. Percabangan tanaman bertipe simpodial 

dengan meristem ujung memanjang dan membentuk bunga lalu buah. Bagian 

bawah batang pisang menggembung berupa umbi yang disebut bonggol.  

2.5. Manfaat Tanaman Pisang 

Menurut Rukmana (2001) tanaman pisang memiliki banyak kegunaan atau 

manfaat. Hampir semua bagian dari tanaman pisang tersebut dapat dimanfaatkan. 

1. Buah 

Buah pisang dapat dikonsumsi dalam keadaan segar ataupun disajikan dalam 

bentuk olahan, misalnya digoreng, direbus, dikolak, dan lain-lain. 

2. Daun 

Daun pisang sering digunakan sebagai alat pembungkus makanan dan 

sebagai pakan ternak. 

3. Batang 

Batang pisang yang dipotong-potong dapat digunakan sebagai pakan ternak. 

Pelepah batang pisang (upih) dapat digunakan sebagai pembungkus tembakau 
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atau tali. Adapun air batangnya dapat digunakan sebagai obat kencing panas dan 

penawar bisa (racun) beberapa jenis ular. 

 

4. Bonggol  

Menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981) dalam Munadjim 

(1983) kandungan karbohidrat bonggol pisang cukup tinggi yaitu 11,6% untuk 

berat basah dan 66,2% untuk berat kering, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber karbohidrat dan serat. Bonggol pisang tidak hanya mengandung 

karbohidrat, tetapi juga protein dan mineral. Oleh sebab itu tidaklah salah bila 

bonggol pisang juga dipergunakan sebagai bahan makanan, baik untuk manusia 

maupun ternak. Karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi, maka patinya 

dapat dipisahkan dari ampasnya. Komposisi kimia bonggol pisang basah dan 

kering dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Kimia Bonggol Pisang (setiap 100 gram) 

Komponen Komposisi 

Basah Kering 

Kalori (kkal) 43,00 245,00 

Air (g) 86,00 20,00 

Protein (g) 0,36 3,45 

Lemak (g) 0,00 0,00 

Karbohidrat (g) 11,60 66,20 

Pati (g) 11 0,00 

Serat (g) 5* 15* 

Kalsium (mg) 15,00 60,00 

Fosfor (mg) 60,00 150,00 

Besi (mg) 0,50 2,00 

Vitamin A (SI) 0,00 0,00 

Vitamin B (mg) 0,01 0,04 

Vitamin C (mg) 12,00 4,00 

Sumber :   Munadjim, 1983 

: *Riana, 2005 
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Bonggol pisang dapat dimanfaatkan menjadi makanan seperti keripik 

namun sebelum diolah bonggol pisang perlu mengalami perlakuan pendahuluan, 

agar tidak mudah rusak dan berwarna coklat. Bonggol pisang mudah sekali 

berwarna coklat apabila kontak dengan udara. Sehingga dalam proses membuat 

keripik bonggol pisang perlu direndam dalam larutan bisulfit. Bonggol pisang 

sebagai sumber pati/hidrat arang. Bonggol pisang basah mengandung kira-kira 

11% pati.  

Setiap kali panen batang atau bonggol pisang pasti tidak dimanfaatkan dan 

hanya dibuang saja. Padahal semua elemen pisang tersebut bisa dimanfaatkan. 

Dari segi pemanfaatan, selama ini masyarakat Indonesia masih memanfaatkan 

bagian buah, daun, jantung, dan pelepahnya saja, sedangkan bagian lainnya belum 

secara optimal termanfaatkan, terutama bagian bonggol. Bonggol pisang 

merupakan bagian yang paling jarang dimanfaatkan, apalagi untuk konsumsi. 

Selama ini masyarakat menggunakannya sebagai bahan makanan ternak atau 

dibuang begitu saja. Padahal bonggol pisang dapat dimanfaatkan 100% untuk 

konsumsi masyarakat (Rosyidi, 2012).  

Diketahui bahwa petani pisang setelah panen tidak memanfaatkan bonggol 

pisang dan hanya dibuang saja. Ini disebabkan karena tidak ada sosialisasi kepada 

petani pisang untuk memanfaatkan bonggol dari pohon pisang klutuk yang 

sebenarnya dapat dibuat menjadi makanan olahan. Untuk menambah penghasilan 

dari petani pisang maka diperlukannya suatu pemanfaatan dari elemen pisang 

yang tidak lagi terpakai pada saat panen. Elemen ini adalah bonggol pisang klutuk 

yang nantinya bisa menjadi olang (olahan bonggol pisang) terutama bonggol 

pisang klutuk yang berupa makanan kontinental (Rosyidi,  2012). 



15 
 

2.6. Serat Pangan 

Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh  

bahan-bahan kimia yang digunakan untuk rnenentukan kadar serat kasar, yaitu  

asarn sulfat (H2S04 1,25 %) dan natriurn hidroksida (NaOH 1,25 %), sedangkan 

serat pangan adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh 

enzim-enzim pencernaan. Oleh karena itu, kadar serat kasar nilainya lebih rendah 

dibandingkan dengan kadar serat pangan, karena asam sulfat dan natriurn 

hidroksida mernpunyai kemampuan yang lebih besar untuk menghidrolisis 

komponen-komponen pangan dibandingkan dengan enzim-enzim pencernaan 

(Muchtadi, 2001).  

Serat kasar merupakan sisa bahan makanan yang telah mengalami proses 

pemanasan dengan asam keras dan basa keras selama 30 menit berturut-turut 

dalam prosedur yang dilakukan di laboratorium. Dengan proses seperti ini dapat 

merusak beberapa macam serat yang tidak dapat dicerna oleh manusia, dan tidak 

dapat diketahui komposisi kimia tiap-tiap bahan yang membentuk dinding sel 

(Piliang dan Djojosoebagio, 1996). Serat pangan banyak membawa manfaat 

kepada tubuh. Di antaranya 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 dan masih banyak lagi.  

2.7.Tanin 

Tanin adalah senyawa astringent yang memiliki rasa pahit dari gugus 

polifenol yang dapat mengikat dan mengendapkan atau menyusutkan protein 

(Ismarani, 2012). Tanin merupakan zat organik yang sangat kompleks dan terdiri 
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dari senyawa fenolik. Istilah tanin pertama sekali diaplikasikan pada tahun 1796 

oleh Seguil. Tanin terdiri dari sekelompok zat-zat kompleks terdapat secara 

meluas dalam dunia tumbuh-tumbuhan, antara lain terdapat pada bagian kulit 

kayu, batang, daun dan buah-buahan. Ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan atau 

tanaman yang dapat menghasilkan tanin, antara lain : tanaman pinang, tanaman 

akasia, gabus, bakau, pinus dan gambir. Tanin mengikat protein membentuk 

senyawa kompleks sehingga kelarutan proteinnya menurun dan sulit dicerna. 

Menurut Sjostrom (1918), dalam Risnasari (2012), tanin adalah suatu senyawa 

polifenol dan dari struktur kimianya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu 

tanin terhidrolisis (hidrolizable tanin) dan tanin terkondensasi (condensed tanin). 

Tanin yang terhidrolisis, yaitu yang dapat dipecah mikroba rumen dan tanin yang 

terkondensasi yaitu yang tidak dapat dipecah oleh mikroba rumen. Menurut 

Browning (1966) sifat utama tanin tumbuh-tumbuhan tergantung pada gugusan 

phenolik -OH yang terkandung dalam tanin. Secara garis besar sifat kimia dan 

fisik tanin dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Sifat kimia tanin  

1. Tanin memiliki gugus phenol dan bersifat koloid, karena itu di dalam air 

bersifat koloid dan asam lemah. 

2. Semua jenis tanin dapat larut dalam air. Kelarutannya besar dan akan 

bertambah besar apabila dilarutkan dalam air panas. Begitu juga tanin 

akan larut dalam pelarut organik seperti methanol, etanol, aseton dan 

pelarut organik lainnya. 

3. Senyawa tanin dengan garam besi memberikan reaksi warna. Reaksi ini 

digunakan untuk menguji klasifikasi tanin, karena tanin dengan garam besi 



17 
 

memberikan warna hijau dan biru kehitaman. Tetapi uji ini kurang baik, 

karena selain tanin yang dapat memberikan reaksi warna, zat-zat lain juga 

dapat memberikan warna yang sama. 

4. Tanin akan terurai menjadi pyrogallol, pyrocatechol dan phloroglucinol 

bila dipanaskan sampai suhu 210oF-215oF (98,89oC-101,67oC). 

5. Tanin dapat dihidrolisis oleh asam, basa dan enzim. 

6. Ikatan kimia yang terjadi antara tanin-protein atau polimer-polimer lainnya 

terdiri dari ikatan hydrogen, ikatan ionic dan ikatan kovalen. 

b. Sifat fisik tanin  

1. Umumnya tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah 

dioksidasi menjadi suatu polimer, sebagian besar tanin bentuknya amorf 

dan tidak mempunyai titik leleh. 

2. Tanin berwarna putih kenuning-kuningan sampai coklat terang, tergantung 

dari sumber tanin tersebut.  

3. Tanin berbentuk serbuk atau berlapis-lapis seperti kulit kerang, berbau 

khas dan mempunyai rasa sepat (astringent). 

4. Warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya langsung atau 

dibiarkan di udara terbuka.  

5. Tanin mempunyai sifat atau daya bakterostatik dan fungistatik. 

 

 

 

 

 


