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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Dodol merupakan salah satu jenis makanan tradisional berbentuk semi 

basah yang cukup digemari masyarakat. Dodol merupakan suatu olahan pangan 

yang dibuat dari campuran tepung ketan, gula kelapa, santan, yang didihkan 

hingga menjadi kental dan berminyak tidak lengket, dan apabila dingin pasta akan 

menjadi padat, kenyal dan dapat diiris. Jenis dodol sangat beragam tergantung 

keragaman campuran tambahan dan juga cara pembuatannya.  

Rumput laut merupakan salah satu komoditi laut yang sangat berlimpah. 

Jenis yang paling banyak di budidayakan di Indonesia yaitu eucheuma yang 

tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Selain memiliki banyak kegunaan 

juga akan bernilai ekonomis setelah mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pada 

umumnya penanganan pasca panen rumput laut oleh petani hanya sampai  

pengeringan saja. Pemanfaatan rumput laut sebagai dodol juga dapat 

meningkatkan nilai ekonomis serta daya guna dalam deversifikasi produk.  

Pengembangan dodol rumput laut sangat membantu dalam mengantisipasi 

permintaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap produk dodol. 

Penggunaan rumput laut untuk produk dodol dapat memberikan nilai tambah 

tersendiri pada makanan tersebut. Salah satu keunggulan yang dapat diperoleh 

dari dodol rumput laut ini bila dibandingkan dengan dodol yang ada di pasaran 

adalah kandungan lodium dan seratnya cukup tinggi, yang dapat membantu 

mengatasi GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium) dan masalah pada 

pencernaan. 
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Telah diketahui bahwa Indonesia kaya akan beragam tumbuhan yang 

bermanfaat, salah satunya adalah tanaman obat yang berasal dari famili 

Zingiberaceae. Ada 12 jenis yang sering dipakai yaitu : kunyit, jahe, lempuyang, 

temulawak, cabe jawa, kencur, lengkuas, kayu manis, kedawung, bangle, pula 

sari, dan adas. Diantara yang disebutkan, jahe, kunyit, kencur, dan kayu manis 

banyak digunakan sebagai bahan aditif alami pada bahan makanan, industri 

tekstil, dalam pengobatan beberapa penyakit, perawatan kecantikan, serta upacara 

adat dibeberapa daerah. Penggunaan herbal diatas semakin luas, hal ini 

disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuktikan 

bahwa herbal memberikan banyak manfaat baik dalam kesehatan, rempah 

masakan, maupun industri. Kehadiran herbal dimaksudkan untuk memberikan 

aroma, rasa, dan warna yang khas serta menambah kandungan gizi pada dodol. 

Oleh karena itu, pemanfaatan herbal terus diteliti dan dikembangkan agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak menggambarkan tentang 

kekayaan yang luar biasa dari senyawa yang ada dalam herbal diatas. Aktivitas 

biologis herbal ini telah diketahui yaitu anti-inflamasi, anti HIV, antibakteri, 

antioksidan, anti-mutagenik, dan anti tumor. Dari herbal diatas terdapat salah satu 

jenis antioksidan alami yang mampu mencegah pertumbuhan sel kanker dalam 

jumlah yang cukup besar baik secara sendiri ataupun bila dikombinasikan dengan 

zat antioksidan lainnya. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan dua penggabungan antara jenis bahan 

utama yaitu rumput laut dan tepung ketan dengan penambahan ekstrak herbal 

yang terdiri atas jahe, kencur, kunyit, dan kayu manis. Didarapkan produk dodol 
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ini menjadi salah satu produk inovasi baru yang memiliki kandungan gizi yang 

lebih baik dibandingkan produk dodol yang ada di pasaran. Berdasarkan hal-hal 

tersebut maka akan dilakukan penelitian analisa kadar air, kadar abu, protein, 

lemak, karbohidrat, serat kasar, tekstur, antioksidan terhadap kualitas dodol. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan jenis bahan utama yaitu tepung ketan dan

bubur rumput laut terhadap kualitas dodol.

2. Mengetahui pengaruh penggunaan bahan tambahan ekstrak herbal terhadap

kualitas dodol.

3. Mengetahui interaksi jenis bahan utama dan bahan tambahan ekstrak herbal

terhadap kualitas dodol.

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh penggunaan jenis bahan utama yaitu tepung ketan dan

bubur rumput laut terhadap kualitas dodol.

2. Terdapat pengaruh penggunaan bahan tambahan ekstrak herbal terhadap

kualitas dodol.

3. Terdapat interaksi jenis bahan utama dan bahan tambahan ekstrak herbal

kualitas dodol.


