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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia yang semakin modern 

dan didukung dengan perkembangan IPTEK maka tuntutan bahan pangan untuk 

manusia semakin hari semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Tren  konsumsi  produk berbasis tepung  terigu  oleh  masyarakat  Indonesia dari 

tahun ke tahun semakin meningkat.  Untuk itu disarankan upaya yang dapat 

dilakukan untuk menanggulangi masalah ketergantungan terhadap tepung terigu. 

Indonesia merupakan salah satu  negara yang  belum  bisa  memenuhi  kebutuhan 

terigu  secara  mandiri,  sehingga  harus mengimpor dari negara lain. Salah satu 

bahan pangan yang dapat dimanfaatkan adalah garut. 

Tanaman garut (Maranta arundinacea L) merupakan tanaman pangan. 

Salah satu bentuk pemanfaatan garut yang paling praktis yaitu diolah menjadi 

tepung garut, karena dalam bentuk tepung akan dapat mempermudah proses 

pengolahan selanjutnya dan juga penyimpanannya. Tepung garut dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk subtitusi atau pengganti terigu dalam penggunaan bahan 

baku kue, mie, roti kering maupun bubur bayi. Pada umumnya tepung garut 

berwarna putih. ketahanannya bisa mencapai 9 bulan, asal berkadar air kurang 

dari 18,5% (Karjono, 1998). 

Pembuatan berbagai jenis makanan dari bahan lokal telah banyak 

dikembangkan selama ini, Dengan tujuan untuk mengganti terigu yang masih 

impor. Impor terigu setiap tahunnya mencapai tidak kurang dari 3 juta ton 

(Anonim, 1998). Berdasarkan  data  dari  Asosiasi Produsen  Tepung  Terigu  

Indonesia (APTINDO),  konsumsi  terigu  di  Indonesia pada  kuartal  I  tahun  
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2012  adalah  5,61%  lebih tinggi  dari  kuartal  I  tahun 2011 (Anonim,  2012). 

Oleh karena itu pemikiran alternatif  untuk mengganti tepung impor dengan 

tepung garut yang telah lama dikenal masyarakat. Peranan tepung garut sebagai 

pengganti terigu dinilai penting karena disamping bisa diproduksi didalam negri 

dan murah biayanya,  juga dapat digunakan untuk meningkatkan potensi bahan 

pangan lokal melalui diversifikasi pangan sehingga akan mendukung ketahanan 

pangan dan mengurangi ketergantungan pada terigu. 

Salah satu produk pangan yang sekarang banyak beredar dipasaran adalah 

bolu kukus. Bolu kukus adalah salah satu jenis kue semi basah dengan bahan 

tepung terigu sebagai bahan utama. Bolu kukus termasuk jenis kue semi basah 

yang memerlukan protein tinggi, dimana kandungan protein dapat mempengaruhi 

daya kembang prodak yang dihasilkan, sedangkan pada tepung garut memiliki 

kandungan protein yang sangat rendah yaitu sekitar 0,14% (Marsono dkk, 2005). 

Sehingga diperlukan adanya penambahan protein dari sumber lainnya, protein 

yang diberikan dapat bersumber dari hewani maupun nabati. Protein nabati dapat 

diperoleh dari kacang-kacangan salah satunya kacang gude. 

Pengkayaan protein pada bolu kukus garut dapat dilakukan dengan 

pemanfaatan kacang gude dalam bentuk olahan tepung kacang gude sebagai 

sumber protein. Seperti yang telah diketahui bahwa kacang gude dan hasil 

olahannya merupakan sumber protein. Kacang gude mengandung protein, 

karbohidrat, lemak, dan vitamin yang cukup tinggi (Harian Pikiran Rakyat, 2001 

dalam Kunia, 2008). Kandungan protein kacang gude 22% (Anonim, 1997). 

Bertolak dari persoalan tersebut di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian 
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tentang karakteristik kue bolu kukus dari tepung garut yang diperkaya protein 

tepung kacang gude. 

1.2 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisiko-kimia 

dan organoleptik bolu kukus akibat proporsi tepung garut dan tepung kacang 

gude. 

1.3 Hipotesis 

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah diduga adanya pengaruh 

proporsi tepung garut dan tepung kacang gude terhadap karakteristik fisiko-kimia 

serta organoleptik bolu kukus. 


