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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Garut 

2.1.1 Tanaman Garut 

Tanaman garut secara umum disebut Arrowroot, artinya tumbuhan yang 

mempunyai akar rimpang (umbi) berbentuk seperti busur tanah. Nama ilmiah 

garut adalah Maranta arundinacea Linn, famili Marantacea. Di Indonesia 

tanaman garut dikenal dengan banyak nama tergantung pada daerah asalnya. 

Misalnya disebut sagu betawi atau sagu belanda, ubi sagu, arerut atau arirut 

(Melayu); angkrik, arus, irut, jelarut, larut, erut (Jawa); larut atau patat sagu 

(Sunda) ; arut atau larut (Madura) ; Hudasula (Ternate). Kedudukan tanaman 

garut dalam sistematika (Taksonomi) tumbuh-tumbuhan diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Marantaceae 

Genus  : Maranta 

Spesies  : Maranta arundinaceae Linn.  

Tanaman garut merupakan tumbuhan herba merumpun dan menahun. 

Batangnya tumbuh tegak yang merupakan kumpulan pelepah daun saling tumpah 

tindih secara beraturan sehingga disebut batang semu. Tinggi tanaman dapat 

mencapai 1,0-1,5 meter, tergantung tingkat kesuburan tanah. Daunnya berbentuk 

oval yang tersusun dalam tangkai. Helai daun memiliki panjang 10 cm-15 cm, 
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lebar 3-10 cm, berwarna hijau, bertulang daun sangat banyak dan cetaknya sejajar. 

Tanaman garut mempunyai sistem perakaran serabut. Rhizomanya mula-mula 

berupa batang yang merayap (stolon) kemudian menembus kedalam tanah dan 

secara bertahap membengkak menjadi suatu organ yang berdaging. Rhizoma garut 

berbentuk khas (spesifik) yaitu melengkung seperti busur tanah. Rhizoma 

memiliki panjang 20 cm-40 cm, dengan diameter 2 cm-5 cm, berwarna putih, 

berdaging tebal dan terbungkus oleh sisik yang saling menutupi. Sifat khas 

tanaman garut adalah mempunyai toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang 

ternaungi, sehingga tanaman ini dapat ditanam di pekarangan dan kawasan hutan  

(agroforestry). Tanaman garut dapat dijadikan tanaman sela (intercroping) di 

perkebunan karet, kelapa, jeruk, kawasan hutan jati atau hutan pinus serta 

tanaman tahunan lainnya (Rukmana, 2000). 

2.1.2 Komposisi Kimia Garut 

Unsur-unsur yang diperlukan oleh manusia secara garis besar adalah zat  

gizi dan kalori. Unsur gizi yang diperlukan oleh manusia terdiri atas protein 

lemak, vitamin, mineral, karbohidrat dan air. Adapun sebagai sumber kalori terdiri 

atas lemak, karbohidrat, protein dan serat pangan. Unsur-unsur yang diperlukan 

oleh manusia tersebut diatas tidak dapat disediakan oleh satu jenis bahan makanan 

saja. Itulah sebabnya, manusia harus mengkonsumsi beberapa jenis makanan 

(Suprapti, 2002).  

Umbi-umbian atau akar-akaran ini mengandung pati yang tinggi. Berbagai 

jenis umbi-umbian banyak ditanam melimpah di berbagai negara bagian Asia 

Tenggara, bahkan menjadi salah satu makanan pokok bagi para penduduknya. 

Umbi-umbian selain merupakan salah satu sumber energi yang baik, juga 
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mengandung kalsium, vitamin C, vitamin A. Pada produk umbi-umbian 

mempunyai kandungan protein dan lemak yang cukup rendah sehingga apabila 

dimanfaatkan sebagai makanan pokok harus diimbangi dengan konsumsi protein 

hewan (Saati, 2002). Adapun komposisi kimia Pada umbi garut dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

Tabel 1.  Komposisi Kimia Umbi Garut 

Komposisi Jumlah (%) 

Pati 
Air 

Protein 
Lemak 
Serat 

19,4 – 21,7 
0,6 – 2,2 
69 – 72 

0,1 – 0,3 
1 – 3 

Sumber : Rukmana, (2000) 

2.2 Tepung Garut 

Garut dapat di olah menjadi berbagai produk antara lain garut rebus, 

tepung garut, keripik garut, emping garut dan berbagai masakan olahan tepung 

garut misalnnya jentik manis, kue dadar dan jenang garut. Tepung garut juga bisa 

digunakan sebagai makanan tambahan untuk balita. 

 Tepung garut dapat diolah dari umbi garut. Kandungan pati umbi garut 

antara 8-16% tergantung dan kesuburan tanaman. Negara penghasil umbi garut 

terbesar adalah Sint Vincent (Amerika Tengah) dan bermuda. Pengolahan tepung 

garut dalam skala besar dilakukan oleh masyarakat pedesaan, sedangkan dalam 

skala besar dilakukan di pabrik –pabrik. Cara pembuatan tepung garut sama 

dengan tepung lainnya (tepung tapioka, tepung sagu dan sebagainya) yaitu dengan 

cara ekstraksi basah (Marsono dkk, 2005). 

 Tepung garut diperoleh dari umbi garut melalui proses penepungan dan 

merupakan sumber potensial pengganti terigu. Tepung garut berwarna putih. 
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Ketahanannya bisa mencapai 9 bulan, asal berkadar air kurang dari 18,5% 

(Karjono, 1998). Adapun komposisi zat gizi dalam tepung garut dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Tepung Garut 

Komponen Jumlah (%db) 

Kalori   
Protein  
Lemak   
Karbohidrat   
Kalsium   
Kalium   
Fosfor   
Zat besi   
Vitamin B1  

 355 kkal 
            0,70 g 
            0,20 g 
            85,2 g 

       8 mg 
            454 mg 

    22 mg 
   1,5 mg 

    0,09 mg 
   

Sumber : Direktorat Gizi Depkes, (1990) 

 Selain kandungan gizi yang dipaparkan dalam Tabel 3, umbi garut 

mempunyai keunggulan dalam hal nilai indeks glikemiknya. Menurut Marsono 

(2002), indeks glikemik umbi garut adalah 14 sed angkan glukosa 100. Hal ini 

memberikan informasi bahwa umbi garut dapat digunakan sebagai sumber pangan 

yang memiliki nilai kecernaan rendah sehingga dapat digunakan sebagai diet 

rendah kalori.  

Pembuatan tepung garut adalah umbi dibersihkan dari sisiknya. 

Pembersihan ini penting karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari tepung. 

Umbi dicuci kemudian diparut sampai menjadi bubuk kasar. Bubur dicampur 

dengan air lalu diaduk sambil remas-remas. Campuran ini disaring untuk 

memisahkan serat-seratnya. Larutan ini diendapkan sampai airnya menjadi jernih. 

Setelah itu airnya dibuang. Gumpalan pati diletakkan di tempayan/nampan lalu 

dijemur sampai kadar airnya kurang dari 18.5%. Gumpalan pati yang sudah 

kering dihancurkan sampai tepung halus dan disimpan di tempat yang kering. 
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2.3 Kacang Gude atau Hiris (Cajanus cajan) 

Kacang gude adalah spesies kacang-kacangan yang berasal dari India. 

Tumbuhan ini juga merupakan kacang tahunan dengan umur yang tidak terlalu 

panjang, hanya 1-5 tahun. Saat ini  kacang gude  dibudidayakan  di  negara-negara  

tropis  dan  telah banyak tumbuh di Florida, Puerto Rico, dan pulau Virgin AS. 

Kacang ini  biasa  dimanfaatkan  sebagai  penghasil  bahan  pangan dan bahan 

pupuk hijau. Buahnya berbentuk polong sepanjang 4-10 cm, berbulu, pipih dan 

berwarna hijau. Biji  dalam  polongnya  berbentuk  bulat  dan berukuran kecil, 

dengan jumlah per polong berkisar 4-9 butir biji. Bentuk  polongnya  antara  lain  

bentuk  lurus  dan  sabit. Warna  kulit bijinya ada yang putih keabu-abuan, krem, 

kuning, cokelat keunguan, sampai hitam. Kulit bijinya halus dan mengkilap. Berat 

biji bervariasi antara  4  dan  26  gram  per  100  butir  (Long  and  Lakela  1976),  

Liogier (1988) dalam John (2002) dan Messakh (2004). 

Tanaman  kacang  gude  memiliki  beberapa  keunggulan dibandingkan  

leguminosa  yang  lain  karena  toleran  terhadap kekeringan, tahan rebah, polong 

tidak mudah pecah dan sesuai untuk berbagai jenis tanah. Oleh karena itu, 

tanaman gude memiliki potensi untuk  dikembangkan  di  daerah-daerah  kering  

dan  agak  tandus,  yaitu lahan  yang  tidak  dapat  ditumbuhi  kedelai  dengan  

baik  (Karsono dan Sumarno, 1989). 

Kacang  hiris  atau gude berdasarkan  penelitian  terakhir  mengandung 

fitoestrogen  yang  memiliki  aktivitas antiangiogenesis yang  dapat menghambat  

pembentukan  pembuluh darah  baru. Oleh  karena  itu, pembentukan pembuluh 

darah sel kanker berlangsung cepat sehingga mendukung pertumbuhan sel kanker. 

Fitoestrogen yang terdapat pada biji  kacang  hiris  ini  memiliki  potensi  sebagai  
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anti kanker (Kunia, 2008). Menurut Anonim ( 2009) klasifikasi Ilmiah kacang 

gude adalah sebagai berikut: 

Klasifikasi Ilmiah Kacang Gude 

Kingdom   : Plantae-Tumbuhan 

Subkingdom   : Tracheobionta-berpembuluh 

Superdivision  : Spermatophyta-Tumbuhan berbiji 

Division  : Magnoliophyta-Tumbuhan berbunga 

Class   : Magnoliopsida-Berkeping ganda 

Subclass  : Rosidae 

Order   : Fabales 

Family   : Fabaceae-Famili kacang-kacangan 

Genus   : Cajanus adans 

Species  : Cajanus cajan (L.) Millp-Kacang gude 

2.2.1 Kandungan Gizi Kacang Gude 

   Biji tanaman ini mengandung 15-19% (b.k.) protein, 57-59% (b.k.) 

karbohidrat, dan pati adalah komponen utama karbohidrat gude. Penelitian 

tentang pemanfaatan gude masih sangat sedikit dan pada umumnya tentang pada 

sifat-sifat dan pemanfaatan proteinnya  (Salunkhe, 1986 ). Adapun kandungan gizi 

kacang gude secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.  

Dari keseluruhan asam amino pada biji yang matang: 6,7% adalah arginin; 

1,2% cystin; 3,4% histidin; 3,8% isoleusin; 7,6% leusin; 7,0%lisin; 1,5% 

metionin; 8,7% fenilalanin; 3,4% threonin; 2,2% tirosin; 5,0%valin; 9,8 asam 

aspartat; 19,2% asam glutamat; 6,4% alanin; 3,6% glisin;4,4% prolin; 5,0% serin 

dengan kandungan nol untuk canavanin, citrullindan homoserin. Sedangkan 
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minyak dalam biji mengandung: 5,7% asamlinolenat, 51,4% linoleat, 6,3% oleat, 

and 36,6% asam lemak jenuh(Anonim, 1997). 

Tabel 3. Kandungan Gizi Kacang Gude (per 100 g) 

Komposisi Berat per 100 (g) pada kacang gude 
Tua Dikeringkan Muda 

Air 15,2 g          9,9 g 69,5 g 
Protein 22,3 g        19,5 g   7,2 g 
Lemak   1,7 g          1,3 g   0,6 g 
Mineral    3,6 g          3,8 g  1,4 g 
Karbihidrat  57,2 g        65,5 g         21,3 g 
Ca     9,1 mg      0,161 mg       0,029 mg 
P       0,26 mg     0,285 mg      0,135 mg 
Vitamin A   220 IU 55µ 145 µg 
Vitamin B1 150IU  0,72 mg  0,40 mg 
Sumber : Anonim, (1997) 
 
2.4 Tepung Kacang Gude 

Tepung kacang gude dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat 

macam-macam cookies, roti, mie dan pasta. Tepung kacang gude juga dapat 

dibuat dari kecammbah kacang gude (Torres dkk, 2007). 

 Pembuatan tepung kacag gude dimulai dengan sortasi dan pembersihan 

kacang gude seperti kotoran krikil, debu sehingga mendapatkan kacang gude yang 

benar-benar bagus sehingga dapat menghasilkan tepung kacang gude yang sesuai 

persyaratan. Setelah itu kacang gude langsung dilakukan perendaman didalam air 

bersih selama 2-3 menit. Untuk mempermudah tahap selanjutnya dalam proses 

pengecilan ukuran. Selanjutnnya kacang gude dikering anginkan sekitar 1-2 jam. 

Kemudian kacang gude yang sudah kering dilakukan penyangraian selama 30 

menit. Setelah itu kacang gude dihaluskan sampai benar-benar halus kemudian 

diayak sampai mendapatkan tepung kacang gude yang bagus (lolos ayakan 80 

mesh) (Burgess danPeter, 2006). 

2.5 Pembuatan Bolu Kukus 
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Bolu adalah kue berbahan dasar tepung (umumnya tepung terigu, gula dan 

telur). Bolu umunnya dimasak dengan cara dipanggang di oven, walaupun ada 

juga yang namanya bolu kukus. Banyak macam kue bolu, misalnya kue tart yang 

biasa digunakan untuk acara pesta pernikahan dan hari raya ulang tahun, bolu juga 

biasanya digunakan untuk acara-acara lainnya (Veranita, 2012). 

 Pada umunya bolu adalah kue berbahan dasar tepung biasanya 

menggunakan tepung terigu, gula dan telur. Kue bolu umunya dimatangkan 

dengan 2 cara dipanggang didalam oven dan dikukus. Faktor keberhasilan dalam 

pembuatan bolu kukus adalah dalam cara mengocok adonan dan mengukus 

adonan, misalnya mengocoknya terlalu lama atau terlalu sebentar ataupun 

pengukusannya tidak sempurna bisa membuat bolu kukus tidak jadi (bantat) 

(Rohimah, 2008). 

 Bahan dasar untuk pembuatan bolu kukus dibagi dalam 2 jenis. Pertama 

jenis bahan yang membentuk susunan bolu kukus adalah tepung, telur dan susu. 

Kedua adalah jenis bahan yang menjadikan bolu kukus empuk yaitu gula, lemak, 

dan baking powder. 

a. Telur  

 Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling lengkap 

gizinya. Selain itu, bahan pangan ini juga bersifat serba guna karena dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Komposisinya terdiri dari 11% kulit 

telur, 58% putih telur, dan 31% kuning telur. Kandungan gizi terdiri dari 

protein 6,3 gram, karbohidrat 0,6 gram, lemak 5 gram, vitamin dan mineral di 

dalam 50 gram telur (Sudaryani, 2003). 
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 Telur dan tepung membentuk suatu kerangka pada bolu kukus. Telur 

juga akan memberi cairan, aroma, rasa, nilai gizi, dan warna pada kue. Telur 

juga dapat melembabkan kue. Sebelum digunakan telur harus dikocok terlebih 

dahulu sampai bagus dan kaku. Lechitin pada kuning telur mempunyai daya 

pengemulsi, sedangkan lutein dapat memberi warna pada hasil akhir produk. 

b. Susu  

 Susu yang digunakan pada pembuatan cake bolu kukus dapat 

berbentuk susu padat, kental atau susu murni. Susu padat dapat 

membangkitkan rasa atau aroma dan merupakan bahan penahan cairan yang 

baik. Air yang ada dalam susu cair menimbulkan rasa lejat pada bolu kukus.  

c. Gula pasir 

 Fungsinya memberi rasa manis, memberi warna pada kulit kue, 

melembabkan kue, dan melemaskan adonan. Untuk membuat bolu kukus, 

jenis gula yang di gunakan bisa macam-macam. Namun untuk hasil terbaik 

sebaiknya gunakan gula yang halus butirannya agar susunan bolu kukus rata 

dan empuk. Bila mengkremkan gula dengan lemak, yang paling baik ialah 

dengan menggunakan gula sebanyak dua kali lemak. Gula akan mematangkan 

dan mengempukkan susunan sel dan bila presentase gula terlalu tinggi dalam 

adonan, maka hasil bolu kukus kurang baik, cenderung “Jatuh” bagian tengah-

tengahnya. Lemak  juga mempunyai pengaruh yang sama pada bolu kukus. 

d. Bahan pelembut (SP) 

 Berfungsi untuk melembutkan tekstur bolu kukus dan membuat 

adonan lebih menyatu. Kandungan SP adalah gula ester. Esternya adalah asam 

lemak seperti asam steart, palmitic, dan oleic. Penggunaan SP lebih 
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direkomendasikan dalam pembuatan bolu kukus, karena hasil pengocokan 

adonan bisa lebih stabil, sehingga hasilnya lebih maksimal. 

e. Baking powder 

 Baking powder merupakan bahan pengembang (leavening agent), 

yang terdiri dari campuran sodium bicarbonat, sodium alumunium fosfat. Sifat 

zat ini jika bertemu dengan cairan/air dan terkena panas akan membentuk 

karbondioksida. Karbondioksida inilah yang membuat adonan jadi 

mengembang. Baking powder berfungsi untuk mengembangkan kue atau bolu 

kukus. Baking powder menghasilkan rasa yang netral dan tekstur yang berpori 

kecil tapi cenderung lebih beremah. 

 Baking powder sebagai leavening agent (bahan pengembang) dipakain 

secara luas dalam produksi kue. Baking powder merupakan bahan 

pengembang hasil reaksi asam dengan natrium bicarbonat. Ketika 

pemanggangan berlangsung baking powder menghasilkan gas CO2  dan residu 

yang tidak bersifat merugikan pada bolu. 

f. Santan kelapa 

 Santan kelapa merupakan cairan hasil ekstraksi dari kelapa parut, 

dengan menggunakan air. Bila santan didiamkan secara pelan-pelan akan 

terjadi pemisahan bagian yang kaya dengan minyak dengan bagian yang 

miskin minyak. Bagian yang kaya dengan minyak disebut sebagai krim, dan 

bagian yang miskin dengan minyak disebut degan skim (Kementrian Ristek, 

2001).  

 Pengunaan santan kelapa dalam pembuatan kue yaitu sebagai pelarut 

tepung dan bahan-bahan lain, peranan lemak santan merupakan zat gizi yang 
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dapat meningkatkan energi, meningkatkan selera dan membantu memperbaiki 

tekstur, membantu pembentukan gluten pada tepung terigu dan 

mengendalikan suhu adonan (Buckle et al,1987). 


