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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Rumput Laut  

Rumput laut secara ilmiah dikenal dengan alga atau ganggang. Rumput 

laut merupakan salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan  berklorofil. 

Selain jenis rumput laut penghasil agar-agar, terdapat jenis lain yang cukup 

potensial dan banyak dijumpai di perairan Indonesia yaitu Eucheuma sp. Yang 

dapat menghasilkan karagenan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan. 

Jenis rumput laut ini termasuk yang memiliki nilai ekonomis tinggi, salah satunya 

yaitu Eucheuma cottonii (Poncomulyo, 2009).  

2.1.1 Klasifikasi Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

Eucheuma cottoni merupakan salah satu jenis rumput laut merah dan 

berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii karena karagenan yang dihasilkan 

termasuk fraksi kappa-karagenan (Dotty, 1987 dalam Nurlaili dan Aini Maskuro 

2012). Begitu pula menurut Rukminita (2008), Wirada dan Sukesi (2012), 

Eucheuma cottonii atau yang biasa disebut Kappaphycus alvarezii merupakan 

salah satu jenis rumput laut (alga) merah yang banyak dikembangkan di daerah 

tropis seperti Indonesia sebagai penghasil karaginan. Berikut Taksonomi E. 

cottonii (Anggadiredja, 2006): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo  : Gigartinales 

Famili  : Solieracea 

Genus  : Eucheuma 

Species  : Eucheuma cottonii (Kappaphycus alvarezii) 

 

4 
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Gambar 1: Eucheuma cotoonii (Dotty, 1985) 

Jenis E. cottonii, ciri-cirinya yaitu thallus silindris, permukaan licin, 

cartilageneus (menyerupai tulang rawan/muda), serta berwarna hijau terang, hijau 

olive, dan coklat kemerahan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, 

ditumbuhi nodulus (tonjolan-tonjolan), duri lunak tumpul untuk melindungi 

gametengia. Percabangan bersifat alternates (selang-seling), tidak beraturan serta 

dapat bersifat dichotomus (percabangan dua-dua), atau trichotomus (sistem 

percabangan tiga-tiga). Habitat rumput laut ini membutuhkan sinar matahari untuk 

foto sintesis. Oleh karena itu rumput laut ini hanya hidup di daerah lapisan fotik, 

yaitu kedalaman sejauh sinar matahari masih dapat menembus kedalaman air. 

Faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan jenis ini cukup arus deras 

dengan salinitas (kadar garam) yang stabil yaitu berkisar 28-34 per mil. Oleh 

karena itu rumput laut ini baik jika tumbuh dari muara sungai ( Atmadja dkk., 

1996). 

2.1.2 Kandungan Rumput Laut 

Rumput laut adalah bahan pangan berkhasiat, kandungan serat (dietary 

fiber) pada rumput laut sangat tinggi. serat makanan terdiri dari serat kasar (crude 

fiber) dan serat makanan (dietary fiber). Serat kasar adalah serat yang secara 

laboratorium dapat menahan asam kuat (acid) atau basa kuat (alkali), sedangkan 
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serat makanan adalah bagian dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim-

enzim pencernaan (Wisnu, 2010). 

Menurut Almatsier (2009), bahwa ada dua macam golongan serat yaitu 

yang tidak dapat larut dalam air dan yang dapat larut air. Serat yang tidak dapat 

larut dalam air adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat yang dapat larut 

dalam air adalah pectin, gum, mucilage, glikan dan alga. Serat yang terdapat pada 

karaginan merupakan bagian dari serat gum yaitu jenis serat yang larut dalam air. 

Rumput laut juga diketahui kaya akan nutrisi esensial, seperti enzim, asam 

nukleat, asam amino, mineral, trace elements khususnya yodium, dan vitamin A, 

B, C, D, E dan K. Selain itu, rumput laut juga bisa meningkatkan fungsi 

pertahanan tubuh, memperbaiki system peredaran darah dan system pencernaan 

(Adhistiana dkk., 2008). Nilai nutrisi rumput laut jenis Eucheuma cottoni  dapat 

dilihat pada Tabel 1: 

Tabel 1. Komponen Nutrisi Rumput Laut  Eucheuma Cottoni 

Komponen Satuan Berat kering 

Kadar air % 13,9 

Protein % 2,6 

Lemak % 0,4 

Karbahidrat  % 5,7 

Serat kasar % 0,9 

Karaginan % 67,5 

Vitamin C % 12,0 

Riboflavin (mg/100 gr) 2,7 

Mineral (mg/100 gr) 22,390 

Ca Ppm 2,3 

Cu Ppm 2,7 

Sumber : BPPT (2011). 

Karaginan merupakan senyawa hidrokoloid komersial dari rumput laut 

merah (Rhodophyceae) yang banyak digunakan dalam produk pangan dan industri 

seperti misalnya dalam pembuatan coklat, susu, pudding, susu instan, makanan 

kaleng dan roti. Karaginan memiliki kemampuannya dalam mengubah sifat 
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fungsional produk yang diinginkan. Beberapa Sifat fungsional karaginan dalam 

produk pangan diantaranya adalah sebagai pengemulsi, penstabil, pembentuk gel, 

dan penggumpal. Euchema cottoni sebagai penghasil karaginan mempunyai 

kandungan serat yang tinggi. Kadar serat makanan dari rumput laut  Eucheuma 

cottoni Mencapai 67,5% yang terdiri dari 39,47% Serat makanan yang tak larut air 

dan 26,03% Serat makanan yang larut air sehingga karaginan berpotensi untuk 

dijadikan sebagai bahan makanan yang menyehatkan. Hal Ini didasarkan pada 

banyak penelitian bahwa makanan berserat tinggi mampu menurunkan kolesterol 

darah dan gula darah (Kasim, 2004).  

Karaginan mempunyai sifat pembentuk gel. Sifat dasar karaginan terdiri 

dari tiga tipe karaginan yaitu kappa, iota dan lambda karaginan. Tipe karaginan 

yang paling banyak dalam aplikasi pangan adalah kappa karaginan. Eucheuma 

cottoni dapat menghasilkan kappa karaginan. Kemampuan membentuk gel adalah 

sifat terpenting dari kappa karaginan. Kemampuan pembentukan gel pada kappa 

karaginan terjadi pada saat larutan panas yang dibiarkan menjadi dingin karena 

memiliki gugus sulfat yang paling sedikit dan mudah untuk membentuk gel 

(Hadiman, 2012).  

2.2 Dodol 

Dodol merupakan salah satu jenis produk olahan hasil pertanian yang 

bersifat semi basah, bewarna putih sampai cokelat, dibuat dari campuran tepung 

ketan, gula dan santan. Pengolahan dodol sudah dikenal masyarakat, prosesnya 

sederhana, murah dan banyak menyerap tenaga kerja (Soemaatmadja, 1997). 

Dodol diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dodol yang diolah dari 

campuran buah atau bahan lain dan dodol yang dibuat dari tepung ketan. 
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Umumnya dodol dibuat dari beras ketan, santan dan gula aren, namun dodol yang 

beredar di masyarakat beraneka ragam dan bermacam-macam kualitasnya. 

Makanan setengah basah adalah suatu makanan yang mempunyai kadar air yang 

tidak terlalu rendah. Tetapi makanan ini dapat bertahan lama selama penyimpanan 

oleh karena sebagian besar bakteri tidak dapat tumbuh pada aw 0,90 atau di 

bawahnya. Maka untuk membuat makanan setengah basah yang tahan lama 

selama penyimpanan, selain kadar air dibuat menjadi 10-15%, juga aw makanan 

harus di bawah 0,90 untuk mencegah pertumbuhan ragi dan kapang (Winarno, 

1980). 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) defenisi dodol adalah makanan 

yang terbuat dari tepung beras ketan, santan kelapa dan gula atau dengan 

penambahan bahan makanan dari bahan lain yang diizinkan. Syarat mutu dodol 

dapat dilihat pada. tabel 2 berikut : 

Tabel 2. Syarat Mutu Dodol Menurut SNI No. 01-2986-1992 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan (Bau, rasa, warna) - Normal/khas dodol 

Kadar air %b/b Maksimum 20% 

Jumlah gula sebagai sukrosa %b/b Minimal 45 

Protein (Nx6,23) %b/b Minimal 3 

Lemak %b/b Minimal 3 

Pemanis buatan - Tidak nyata 

Cemaran logam 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga 

- Seng (Zn) 

- Arsen 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maksimum 1.0 

Maksimum 10,0 

Maksimum 40,0 

Maksimum 50,5 

Cemaran Mikroba 

- Angka Lempeng Total 

- Kapang Dan Khamir 

 

koloni 

koloid/g 

 

Maksimum 5x10
2 

Maksimum 1x10
2 

Sumber: SNI Dodol No. 01-2986-1992 di dalam Satuhu dan Sunarmi (2004) 

 

Menurut Idrus (1994), Proses pembuatan dodol secara umum pada 

dasarnya terdiri dari 3 tahapan  yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan dan tahap 
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pengemasan. Komposisi dasar dalam pembuatan dodol tersaji pada Tabel 3. 

berikut ini : 

Tabel 3. Resep Dasar Pembuatan Dodol 

Bahan Jumlah 

Tepung beras ketan 250 gram 

Gula merah 500 gram 

Santan Kental 250 gram 

Santan Encer 500 gram 

Sumber : (Idrus,1994) 

Tahap persiapan meliputi persiapan alat dan bahan juga menimbang sesuai 

de ngan perbandingan. Tahapan pembuatan dodol sebagai berikut : 

1. Direbus santan kental hingga agak berminyak kemudian sisihkan. 

2. Direbus sebagian santan encer sampai agak mendidih dan masukkan gula 

merah hingga larut kemudian saring. 

3. Dicampur sebagian sisa santan encer dengan tepung beras ketan. 

4. Dididihkan rebusan gula dan masukkan adonan tepung beras ketan, aduk 

hingga mengental. 

5. Dimasukkan santan yang agak berminyak sambil diaduk terus sampai 

kental dan tidak melekat lagi di wajan selama 2-3 jam. 

6. Didinginkan dodol di loyang yang sudah di alasi plastik putih dan tahap 

akhir yaitu pengemasan dimana dodol yang telah masak dibungkus 

dengan kertas minyak atau plastik dengan cara dodol yang telah matang 

diambil sebanyak 1 sendok dan diletakkan diatas kertas minyak atau 

plastik dan dibungkus sesuai selera. 

Menurut Idrus (1994), hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

dodol yaitu bahan-bahan dicampur bersama dalam kuali yang besar dan dimasak 

dengan api sedang. Dodol yang dimasak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan, 

file://wiki/Kuali
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karena jika dibiarkan begitu saja, maka dodol tersebut akan hangus pada bagian 

bawahnya dan akan membentuk kerak. Oleh sebab itu, dalam proses 

pembuatannya campuran dodol harus diaduk terus menerus untuk mendapatkan 

hasil yang baik. Waktu pemasakan dodol kurang lebih membutuhkan waktu 2-3 

jam pada suhu 80°-90°C dan jika kurang dari itu, dodol yang dimasak akan 

kurang enak untuk dimakan. Setelah 2 jam, pada umumnya campuran dodol 

tersebut akan berubah warnanya menjadi cokelat pekat. Pada saat itu juga 

campuran dodol tersebut akan mendidih dan mengeluarkan gelembung-

gelembung udara. Untuk selanjutnya, dodol harus diaduk agar gelembung-

gelembung udara yang terbentuk tidak meluap keluar dari kuali sampai saat dodol 

tersebut matang dan siap untuk diangkat. Dodol yang sudah matang tersebut harus 

didinginkan dalam periuk yang besar. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan 

rasa yang sedap, dodol harus berwarna coklat tua, berkilat dan pekat. 

Dodol yang dimasak harus diaduk terus menerus agar bagian bawahnya 

tidak hangus dan membentuk kerak, pengadukan yang tidak merata menyebabkan 

bentuk dodol tidak sempurna (terdapat tonjolan-tonjolan). Campuran santan dan 

gula sebaiknya dimasak dengan api yang besar agar tercampur dengan merata, 

dodol dimasak dengan api sedang agar matangnya merata, dodol dianggap matang 

jika sudah tidak lengket di wajan (Turyoni, 2007). 

2.3 Bahan Pembuatan Dodol 

Dodol merupakan bahan pangan yang sudah dikenal dikalangan 

masyarakat luas dengan rasa manis dan dengan beragam aroma. Dodol yang kita 

kenal sekarang ini walaupun beragam jenisnya mempunyai bahan dasar yang 

sama yaitu tepung ketan, gula, dan santan (Manurung, 2010). 

file://w/index.php
file://wiki/Kerak
file://wiki/Cokelat
file://w/index.php
file://w/index.php
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2.3.1 Tepung Ketan 

 Beras ketan (Oryza sativa\) termasuk serealia yang kaya akan karbohidrat 

sehingga dapat digunakan sebagai makanan pokok manusia, pakan ternak, dan 

industri yang menggunakan karbohidrat sebagai bahan bakunya. Komponen kimia 

yang paling utama pada serealia adalah karbohidrat terutama pati ±80% dari 

bahan kering (Sugiyono, 2002). Tepung beras ketan adalah salah satu jenis tepung 

yang berasal dari ketan (Oryza sativa) yaitu varietas dari padi (Oryza sativa) 

family gramine yang termasuk dalam biji-bijian (cerea Is) yang ditumbuk atau 

digiling dengan mesin penggiling ( Damayanti, 2004). 

Tepung beras memberi sifat kental sehingga membentuk tekstur dodol 

menjadi elastis. Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan sangat mudah 

terjadi gelatinisasi bila ditambahkan dengan air dan memperoleh perlakuan 

pemanasan. Hal ini terjadi karena adanya pengikatan hidrogen dan molekul-

molekul tepung beras ketan (gel) yang bersifat kental (Hartati, 1996). Ada dua 

senyawa dalam beras ketan yaitu amilosa 1% dan amilopektin 99% (Sarjono, 

1982).  

Rasio anatara amilosa dan amilopektin berbeda untuk setiap pati. Pada 

umumnya tergantung dari jenis tumbuhan asalnya. Kandugan amilopektin yang 

tinggi pada beras akan menyebabkan beras menjadi lebih pekat dari beras yang 

amilopektinnya kurang (Rubianty dan Berty, 1985). Apabila kadar amilosa tinggi, 

maka akan bersifat kering, kurang lekat dan cenderung meresap air lebih banyak 

atau hidroskopis (Haryanto dan Philipus, 1992). Diantara sifat-sifat amilopektin 

yang sangat disukai oleh ahli pengolahan adalah memiliki daya perekat yang 
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tinggi, suhu gelatinisasi lebih rendah, tidak mudah rusak pada suhu rendah, tidak 

mudah menggumpal pada suhu normal (Collinson, 1986). 

Semakin tinggi kadar amilopektin dari suatu bahan makanan maka 

kemampuan mengikat air semakin miningkat pula. Sehingga kadar air cenderung 

menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi penambahan tepung beras 

ketan. Hal ini terjadi karena adanya proses pengikatan air oleh gugus hidroksil 

amilopektin dari tepung beras ketan yang ditambahkan (Siswoputranto, 1989). 

Pati yang dihasilkan dari ketan disebut dengan tepung ketan. Tepung ketan 

dapat diperoleh dengan cara perendaman beras ketan selama 2-3 jam. Setelah itu 

beras ketan dicuci bersih dan ditiriskan. Selanjutnya beras ketan digiling dan 

diayak dengan ayakan berukuran 80 mesh sampai diperoleh tepung ketan yang 

halus. Semakin halus tepung ketan yang digunakan maka semakin baik kerana 

akan mempercepat pengentalan dodol. Tepung beras ketan yang digunakan harus 

baru, bewarna putih bersih, tidak bau apek, serta bebas dari kotoran, jamur dan 

serangga (Satuhu dan Sunarmi, 2004). Komposisi kimia tepung ketan dan tepung 

terigu dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan gizi tepung ketan putih per 100 g 

Komposisi Tepung Ketan (%) 
a
 Tepung Terigu (%) 

b
 

Karbohidrat 80 77 

Lemak 4 1 

Protein 6 10 

Air 10 12 

Sumber : a Sardjono (1989)  

 b Zarlis, 1981 

2.3.2 Gula 

Gula merupakan senyawa organik yang penting sebagai bahan makanan, 

karena gula dicerna di dalam tubuh sebagai sumber kalori. Disamping sebagai 

bahan makanan, bahan baku, alkohol dan pencampur obata-obatan. Gula 
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merupakan senyawa kimia yang termasuk karbohidrat, memiliki rasa manis dan 

larut dalam air (Gautara dan Soesarsono, 1981). 

Gula termasuk ke dalam golongan senyawa yang disebut karbohidrat yang 

terdiri dari tiga golongan yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Mono 

sakarida adalah contoh gula sederhana yang merupakan turunan disakarida. 

Apabila sukrosa dihidrolisis akan dihasilkan dua molekul gula sederhana yaitu 

molekul glukosa dan atau molekul fruktosa. Gula dalam bentuk glukosa, fruktosa, 

sukrosa, maltose, dan laktosa adalah suatu bahan yang umum digunakan sebagai 

pemanis. Kemanisan ini merupakan sifat gula yang dapat diukur secara subyektif 

dan obyektif (Sugiyono, 2002). 

Fungsi gula selain sebagai bahan pemberi rasa, juga dengan penambahan 

gula berpengaruh pada kekentalan gel, sebab gula akan mengikat air, akibatnya 

pengembangan pati menjadi lambat. Suhu gelatinisasi menjadi lebih tinggi, 

menyebabkan gel lebih tahan dan awet (Sokidja, dkk., 1985). 

Konsentrasi gula yang cukup tinggi (70%) sudah dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba, akan tetapi pada umumnya gula dipergunakan dengan 

salah satu teknik pengawetan lainnya, misalnya dikombinasi degan keasaman 

yang rendah, pasteurisasi, penyimpanan pada suhu rendah, pegeringan, 

pembekuan dan penambahan bahan kimia seperti SO2, asam benzoate dan lain-

lain (Ishak dan Sarinah, 1985). 

Tujuan penambahan gula, selain memberi rasa juga sebagai bahan 

pengawet. Efek pemgawet dari gula antara lain: 

1. Kenaikan tekanan osmosis larutan sehingga dapat menyebakan terjadinya 

plasmosis dari sel-sel mikrobia, maka dengan berkurangnya air untuk 
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pertumbuhan mikroba, sel-sel mikroba akan mengering dan akhirnya akan 

mati (Gautara dan Soesarsono, 2005). 

2. Memenuhi water activity dari bahan makanan sampai suatu keadaan dimana 

pertumbuhan mikroba tidak mungkin lagi. 

Jenis gula yang digunakan dalam pembuatan dodol yaitu gula pasir dan 

gula merah. Gula pasir adalah butiran kecil seperti kristal yang terbuat dari proses 

penggilingan tebu. Gula pasir yang digunakan bewarna putih, kering, dan tidak 

kotor. Fungsi gula dalam pembuatan dodol yaitu meberikan aroma, rasa manis 

pada dodol, sebagai pengawet dan membantu pembentukan lapisan keras atau 

tekstur pada dodol. Gula merah merupakan hasil nira kelapa, dari segi aroma dan 

rasa, gula aren jauh lebih tajam dan manis (Gautara dan Soesarsono, 2005). 

 Penambahan gula pada makanan berarti juga berpengaruh pada kekentalan 

gel yang terbentuk. Gula akan menurunkan kekentalan gel yang terbentuk. Hal ini 

disebabkan gula akan mengikat air sehingga pembengkakan butir–butir pasir akan 

terjadi lebih lambat, akibatnya suhu gelatinisasi lebih tinggi. Adanya gula akan 

menyebabkan gel akan lebih tahan lama terhadap kerusakan mekanik (Winarno, 

1992). 

2.3.3 Santan Kelapa 

Santan kelapa adalah cairan berwarna putih susu yang diperoleh dengan 

pemerasan daging buah kelapa yang telah diparut dengan penambahan air dalam 

jumlah tertentu (Astawan, 1995). Daging buah segar yang tua mempunyai 

kandungan air sekitar 50% dan lemak 30% karena dalam pembuatan dodol air 

santan diuapkan, maka yang menentukan produk akhir adalah minyaknya (Sudari, 

1984). 
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Santan yang digunakan dalam pembuatan dodol terdiri dari 2 macam yaitu 

santan kental dan santan encer. Fungsi santan secara umum yaitu sebagai 

penambah cita rasa dan aroma. Santan kental penting dalam pembuatan dodol 

karena banyak mengandung lemak sehingga dihasilkan dodol yang mempunyai 

cita rasa yang lezat dan membentuk tekstur kalis. Santan encer berfungsi untuk 

mencairkan tepung, sehingga berbentuk adonan dan untuk melarutkan gula 

(Satuhu, 2004). 

Minyak ini dalam dalam pengolahan bahan makanan berfungsi sebagai 

media pengantar panas pada waktu pemasakan, menaikkan (polabilitas) kelezatan, 

makanan dengan mempertinggi flavor, meminyaki makanan serta peralatan 

sehingga adonan tidak lengket pada alat. Penambahan ini akan memperbaiki 

kenampakan dodol dan lebih mengkilap. Semakin banyak santan yang 

ditambahkan, maka kualitas dodol makin baik, yakni makin enak dan makin 

lembut (Sudari, 1984). Nilai gizi santan kelapa dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Nilai Gizi Santan Kelapa 

Kandungan Santan murni (gram) Air : Kelapa parut (1:1) 

Protein 4,20 2,00 

Lemak 34,30 10,00 

Karbohidrat 5,60 7,60 

Air 54,90 80,00 

pH - 6,25 

Sumber : Satuhu dan Sunarmani, 2004 

2.3.4 Garam  

Garam disebut juga dengan nama sodium chloride yang sangat berguna 

untuk menstabilkan cairan di dalam tubuh dan mencegah kekeragaman pada otot-

otot. Terdiri dari 40% sodium dan 60% chlorida (Siti Hamidah, 1996). Kualitas 

garam yang baik adalah bersih (bebas dari bahan-bahan yang tidak dapat larut), 
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bebas dari zat-zat kimia yang mengganggu, halus (tidak menggumpal), dan cepat 

larut. Jenis garam yang digunakan dalam pembuatan dodol adalah jenis garam 

dapur (NaCl). Garam ini berfungsi untuk memantapkan rasa manis pada dodol, 

memberikan rasa gurih, menimbulkan rasa lezat dan membantu menghindari 

pertumbuhan bakteri sehingga memperpanjang masa simpan. 

2.3.5 Air 

Air untuk industri pangan memegang peranan penting karena dapat 

mempengaruhi mutu makanan yang dihasilkan. Jenis air yang digunakan berbeda-

beda tergantung dari jenis bahan yang diolah. Air yang digunakan harus 

mempunyai syarat-syarat tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai 

rasa, tidak mengandung besi (Fe) dan mangan (Mn), serta tidak mengganggu 

kesehatan dan tidak menyebabkan kebusukan bahan pangan yang diolah (Arpah, 

1993). 

Air yang digunakan harus memenuhi persyaratan tidak berwarna, tidak 

berbau, jernih, tidak mempunyai rasa. Air (H2O) merupakan komponen penting 

dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, 

tingkat kerenyahan produk akhir serta cita rasa makanan. Reaksi pembentukan gel 

memerlukan air sebagai penentu tingkat keberhasilan produk yang diinginkan 

(Syarif dan Irawati, 1988). 

2.4 Prinsip Pengolahan Dodol 

Menurut Turyoni (2007), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas dodol yang dibuat adalah sebagai berikut :  
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a. Penimbangan bahan 

Penimbangan bahan harus dilakukan dengan ketat dan menggunakan alat 

ukur yang standar. Penimbangan bahan yang tidak tepat menyebabkan 

kegagalan dalam pembuatan dodol. 

b. Kualitas dan penggunaan bahan 

Tepung ketan dipilih yang masih baru, tidak berbau apek dan bersih, 

apabila tepung ketan yang digunakan sudah lama dan berbau apek maka akan 

berpengaruh terhadap rasa dan aroma dodol. Gula yang digunakan dalam 

pembuatan dodol dalam jumlah tepat sesuai dengan ukuran. Penggunaan gula 

yang telalu banyak akan menyebabkan warna dodol menjadi coklat kehitaman 

dan tekstur menjadi keras. Penggunaan gula yang kurang juga akan 

mengakibatkan dodol dengan rasa kurang manis. Santan dipilih dari kelapa 

yang sudah tua, santan masih segar dan bersih. Penggunaan santan sesuai 

dengan ukuran. Penggunaan santan yang terlalu banyak menyebabkan hasil 

dodol yang lembek dan cepat tengik. Penggunaan santan yang kurang akan 

mengakibatkan rasa dodol kurang gurih dan tekstur dodol kurang kalis. 

c. Suhu dan Lama Pemasakan 

Suhu dan lama pemasakan dalam membuat dodol yaitu kurang lebih dua 

jam dengan suhu 80
0
–90

0
C. Apabila pemasakan kurang lama dan suhu kurang 

dari 80
0
C maka dodol kurang matang, tekstur tidak kalis, rasa dan aroma 

hilang. Setelah adonan masak kemudian dodol dicetak ke dalam loyang dan 

didinginkan ±12 jam atau satu malam. 
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2.5 Reaksi Kimia Selama Proses Pengolahan Dodol 

2.5.1 Gelatinisasi  

Gelatinisasi adalah perubahan yang terjadi pada granula pati pada waktu 

mengalami pembengkakan yang luar biasa dan tidak dapat kembali ke bentuk 

semula (Winarno, 2002). Gelatinisasi disebut juga sebagai peristiwa koagulasi 

koloid yang mengakibatkan terperangkapnya air. Gelatinasi tidak dapat kembali 

kebentuk semula karena terjadinya perubahan struktur granula pada suhu tertentu.  

Proses gelatinasi terjadi apabila granula pati dipanaskan di dalam air, maka 

energi panas akan menyebabkan ikatan hidrogen terputus, dan air masuk ke dalam 

granula pati. Air yang masuk selanjutnya membentuk ikatan hidrogen dengan 

amilosa dan amilopektin. Meresapnya air ke dalam granula menyebabkan 

terjadinya pembengkakan granula pati. Ukuran granula akan meningkat sampai 

batas tertentu sebelum akhirnya granula pati tersebut pecah. Pecahnya granula 

menyebabkan bagian amilosa dan amilopektin berdifusi keluar. Proses masuknya 

air ke dalam pati yang menyebabkan granula mengembang dan akhirnya pecah. 

Karena jumlah gugus hidroksil dalam molekul pati sangat besar, maka 

kemampuan menyerap air sangatlah besar pula. Terjadi peningkatan viskositas 

disebabkan air yang dulunya berada di luar granula dan bebas bergerak sebelum 

suspense dipanaskan, kini sudah berada dalam butir-butir pati dan tidak dapat 

bergerak bebas lagi. Suhu gelatinisasi pati merupakan sifat khas untuk masing-

masing pati. Suhu gelatinisasi ini diawali dengan pembengkakan yang ‘’ 

irreversible‘’ granula pati dalam air panas dan diakhiri pada waktu telah 

kehilangan sifat kristalnya (McCready, 1970 ).  
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Gambar. 2 Proses Gelatinasi Pada Pati (McCready, 1970 ) 

Menurut teori Harper (1981), mekanisme terjadinya gelatinisasi dapat dibagi 

menjadi tiga tahapan. Pertama, granula pati mulai berinteraksi dengan molekul air 

dan dengan peningkatan suhu suspensi terjadilah pemutusan sebagian besar ikatan 

intermolekul pada kristal amilosa. Kemudian pada tahap kedua terjadi 

pengembangan granula pati. Tahap akhir adalah mulai berdifusinya molekul-

molekul amilosa keluar dari granula sebagai akibat dari meningkatnya suhu panas 

dan air yang berlebihan, hal ini menyebabkan granula mengembang lebih lanjut. 

Proses gelatinisasi terus terjadi sampai seluruh molekul amilosa terdifusi keluar 

granula dan hanya menyisakan amilopektin. Suhu gelatinisasi dipengaruhi oleh 

beberapa hal yakni karakteristik granula, terdapatnya komponen protein, lemak, 

dan juga gula pada tepung.  

Waktu gelatinisasi adalah waktu terjadinya gelatinisasi sampai gelatinisasi 

maksimal yang menunjukkan sifat tanak (Desphande, 1983). Adapun waktu yang 

dibutuhkan tepung beras ketan untuk tergelatinisasi sempurna paling cepat 

dibandingkan dengan tepung lainnya. Hal ini diindikasikan dengan waktu puncak, 

yaitu pada 5,87 menit. Sementara untuk tergelatinisasi sempurna, tepung tapioka 

memerlukan waktu 6,05 menit. Tepung beras ketan tergelatinisasi pada suhu yang 

lebih rendah dibandingkan dengan tepung berass ketan. Suhu terjadinya 

http://1.bp.blogspot.com/-B_bT7q0MpuY/UzA-CZroweI/AAAAAAAADic/f0De20Al_GA/s1600/986625_10201463382376927_1559297485_n.jpg
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gelatinisasi pada tepung beras ketan ini adalah 67,47ºC. Sementara suhu 

terjadinya gelatinisasi pada tepung tapioka, adalah pada 69,56ºC. Sedangkan pada 

tepung ganyong suhu dan waktu gelatinisasinya adalah 76,05
0
C pada 32,82 menit. 

2.5.2 Browning 

Proses browning adalah proses kecoklatan pada buah yang terjadi akibat 

proses enzimatik oleh polifenol oksidasi. Reaksi pencoklatan pada bahan pangan 

dapat dibagi menjadi dua reaksi utama yaitu pencoklatan enzimatis dan non-

enzimatis. Pada umumnya proses browning sering terjadi pada buah–buahan 

seperti pisang, pear, salak, pala, dan apel. 

2.5.2.1 Browning Enzimatic 

Proses Browning enzimatis disebabkan karena adanya ektivitas enzim 

pada bahan pangan segar, seperti pada susu segar, buah-buahan dan sayuran. 

Pencoklatan enzimatik terjadi pada buah-buahan yang banyak mengandung 

substrat fenolik, di samping katekin dan turunnya seperti tirosin, asam kafeat, 

asam klorogenat, serta leukoantosiain dapat menjadi substrat proses pencoklatan. 

Senyawa fenolik dengan jenis ortodihidroksi atau trihidroksi yang saling 

berdekatan merupakan substrat yang baik untuk proses pencoklatan. 

Reaksi ini dapat terjadi bila jaringan tanaman terpotong, terkupas dan 

karena kerusakan secara mekanis yang dapat menyebabkan kerusakan integritas 

jaringan tanaman. Hal ini menyebabkan enzim dapat kontak dengan substrat yang 

biasanya merupakan asam amino tirosin dan komponen fenolik seperti katekin, 

asam kafeat, dan asam klorogena sehingga substrat fenolik pada tanaman akan 

dihidroksilasi menjadi 3,4-dihidroksifenilalanin (dopa) dan dioksidasi menjadi 

kuinon oleh enzim phenolase. Wiley-Blackwell (2012). 
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Pencoklatan enzimatis pada bahan pangan memiliki dampak 

menguntungkan dan juga dampak yang merugikan. Reaksi pencoklatan enzimatis 

bertanggung jawab pada warna dan flavor yang terbentuk. Dampak yang 

menguntungkan, misalnya enzim polifenol oksidase bertanggung jawab terhadap 

karakteristik warna coklat keemasan pada buah-buahan yang telah dikeringkan 

seperti kismis, buah prem dan buah ara. Dampak merugikannya adalah 

mengurangi kualitas produk bahan pangan segar sehingga dapat menurunkan nilai 

ekonomisnya. Sebagai contoh, ketika memotong buah apel atau pisang. Selang 

beberapa saat, bagian yang dipotong tersebut akan berubah warna menjadi coklat. 

Wiley-Blackwell (2012). 

Perubahan warna ini tidak hanya mengurangi kualitas visual tetapi juga 

menghasilkan perubahan rasa serta hilangnya nutrisi. Reaksi pencoklatan ini dapat 

menyebabkan kerugian perubahan dalam penampilan dan sifat organoleptik dari 

makanan serta nilai pasar dari produk tersebut. Kecepatan perubahan pencoklatan 

enzimatis pada bahan pangan dapat dihambat melalui beberapa metode 

berdasarkan prinsip inaktivasi enzim, penghambatan reaksi substrat dengan 

enzim, penggunaan chelating agents, oksidator maupun inhibitor enzimatis. 

Adapun cara konvensional yang biasa dilakukan adalah perlakuan perendaman 

bahan pangan dalam air, larutan asam sitrat maupun larutan sulfit. Wiley-

Blackwell (2012). 

2.5.2.2 Browning Non Enzimatic 

Proses Bbowning non enzimatis disebabkan oleh reaksi pencoklatan tanpa 

pengaruh enzim, biasanya terjadi saat pengolahan berlangsung. Contohnya proses 

karamelisasi pada gula, yaitu proses pencokelatan yang disebabkan karena 
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bertemunya gula reduksi dan asam amino (penyusun protein) pada suhu tinggi dan 

waktu lama. Perlu diingat, gula yang dimaksud dalam pangan bukan berarti gula 

jawa atau gula pasir. Gula merupakan bagian dari Karbohidrat. Tepung terigu dan 

pati (amilum) adalah gula kompleks, biasa disebut dengan polisakarida. Reaksi 

pencoklatan secara nonenzimatik pada umumnya ada dua macam reaksi 

pencoklatan nonenzimatik yaitu karamelisasi dan reaksi Maillard. 

Bila suatu larutan sukrosa diuapkan maka konsentrasinya akan meningkat, 

demikian juga titik didihnya. Keadaan ini akan terus berlangsung sehingga seluruh 

air menguap semua. Bila keadaan tersebut telah tercapai dan pemanasan 

diteruskan, maka cairan yang ada bukan lagi terdiri dari air tetapi cairan sukrosa 

yang lebur. Titik lebur sukrosa adalah 160
o
C. Bila gula yang telah mencair 

tersebut dipanaskan terus sehingga suhunya melampaui titik leburnya, misalnya 

pada suhu 170
o
C, maka mulailah terjadi karamelisasi sukrosa. Reaksi yang terjadi 

bila gula mulai hancur atau terpecah-pecah tidak diketahui pasti, tetapi paling 

sedikit melalui tahap-tahap seperti berikut: Mula-mula setiap molekul sukrosa 

dipecah menjadi sebuah molekul glukosa dan sebuah fruktosan (Fruktosa yang 

kekurangan satu molekul air). Suhu yang tinggi mampu mengeluarkan sebuah 

molekul air dari setiap molekul gula sehingga terjadilah glukosan, suatu molekul 

yang analog dengan fruktosan. Proses pemecahan dan dehidrasi diikuti dengan 

polimerisasi, dan beberapa jenis asam timbul dalam campuran tersebut. 

a. Reaksi Maillard 

Reaksi Maillard adalah reaksi yang terjadi antara karbohidrat, khususnya 

gula pereduksi dengan gugus amina primer. Hasil reaksi tersebut menghasilkan 
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bahan berwarna cokelat, yang sering disebut dikehendaki atau kadang-kadang 

malahan menjadi pertanda penurunan mutu.  

Reaksi maillard dipengauhi oleh jenis gula. Pada glukosa, semakin lama 

dipanaskan, maka semakin pekat warna coklatnya. Sedangkan pada sukrosa, tidak 

terjadi perubahan yang begitu signifikan. Hal ini disebabkan karena glukosa 

merupakan gula pereduksi. Semakin tinggi ph, maka reaksi maillard akan semakin 

intensif. Karena reaksi maillard yang terjadi optimum pada kondisi basa. 

Maillard berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Suatu aldosa bereaksi bolak-balik dengan asam amino atau dengan suatu gugus 

amino dari protein sehingga menghsilkan basa Schiff. 

2. Perubahan terjadi menurut reaksi Amadori sehingga menjadi amino ketosa. 

3. Dehidrasi dari hasil reaksi Amadori membentuk turunan-turunan 

furfuraldehida, misalnya dari heksosa diperoleh hidroksi metil furfural. 

4. Proses dehidrasi selanjutnya menghasilkan hasil antara metil α- dikarbonil yang 

diikuti penguraian menghasilkan reduktor-reduktor dan α-dikarboksil seperti 

metilglioksal, asetol, dan diasetil. 

5. Aldehid-aldehid aktif dari 3 dan 4 terpolemerisasi tanpa mengikutsertakan 

gugus amino (disebut kondensasi aldol) atau dengan gugusan amino 

membentuk senyawa berwarna cokelat yang disebut melanoidin. 

Reaksi Maillard telah memberikan perubahan besar pada industri 

makanan, sebab reaksi ini berpengaruh pada aroma, rasa dan warna, diantaranya: 

industri pemanggangan kopi dan biji kokoa, proses pengembangan roti dan kue 

dan pembakaran sereal dan pemasakan daging. Lebih jauh lagi, produk dari reaksi 

Maillard ini dapat menyebabkan penurunan nilai gizi secara signifikan. Penurunan 
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kandungan gizi yang penting ini terjadi akibat pembentukan senyawa toksik dan 

mutagenik. Polimer akhir yang dihasilkan telah diketahui sifat-sifat fisik dan 

kimianya, antara lain: berwarna coklat, memiliki berat molekul besar, 

mengandung cincin furan dan polimer nitrogen (karbonil, karboksil amina, amida, 

pirol, indol, azometih, ester, anhidrida, eter, metil dan atau grup hidroksil). Reaksi 

ini dapat terjadi misalnya saat memanaskan makanan seperti produk roti yang 

biasanya mengandung 10% total lisin yang akan berubah menjadi pyralin. Susu 

bubuk dapat mengandung 50% lisin dapat membentuk produk amidori yaitu 

laktulosalysin. Wiley-Blackwell (2012).  

b. Karamelisasi 

Karamelisasi merupakan proses pencoklatan non-enzimatis yang 

disebabkan oleh pemanasan gula yang melampaui titik leburnya, misal pada suhu 

di atas 170 ºC dihasilkan gula berwarna coklat. Jika gula dipanaskan  sampai suhu 

yang sangat tinggi, gula itu akan berubah menjadi cairan bening. Jika dipanaskan 

terus, lama kelamaan gula tersebut menjadi berwarna kuning, kemudian 

kecokelatan, hingga dengan cepat berubah warna menjadi benar-benar cokelat. 

Proses inilah yang dinamai karamelisasi. Dan hasilnya yang memiliki aroma dan 

rasa yang khas itu sering dikenal sebagai karamel. Reaksi yang terjadi bila gula 

mulai hancur atau terpecah-pecah tidak diketahui pasti, tetapi paling sedikit 

melalui tahap-tahap seperti berikut: Mula-mula setiap molekul sukrosa dipecah 

menjadi sebuah molekul glukosa dan sebuah fruktosan (Fruktosa yang 

kekurangan satu molekul air). Suhu yang tinggi mampu mengeluarkan sebuah 

molekul air dari setiap molekul gula sehingga terjadilah glukosan, suatu molekul 
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yang analog dengan fruktosan. Proses pemecahan dan dehidrasi diikuti dengan 

polimerisasi, dan beberapa jenis asam timbul dalam campuran tersebut. 

2.6 Perasa Herbal 

2.6.1 Jahe 

 Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang telah dikenal luas oleh 

masyarakat. Selain sebagai penghasil flavor dalam berbagai produk pangan, jahe 

juga dikenal mempunyai khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti 

masuk angin, batuk dan diare. Beberapa komponen bioaktif dalam jahe antara lain 

(6)-gingerol, (6)-shogaol, diarilheptanoid dan kurkumin mempunyai aktivitas 

antioksidan yang melebihi tokoferol (Kikuzaki dan Nobuji, 1993 dalam Zakaria et 

al, 2000). Berikut taksonomi tanaman hijau (Hendradi, 2000) : 

Divisi  : Spermatophyte 

Subdivisi : Angiospermae 

Klas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingeberales 

Family  : Zingeberaceae 

Genus  : Zingiber 

Di Indonesia ada berbagai macam jenis jahe. Berdasarkan warna, bentuk, 

besarnya rimpang dan aroma. Jahe dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu jahe 

gajah, jahe emprit, dan jahe merah. Jahe gajah memiliki ukuran terbesar 

dibandingkan dua Janis jahe lain. Jahe tersebut bewarna kuning atau kuning muda, 

sedangkan aromanya kurang tajam dan rasanya kurang pedas. Warna jahe emprit 

cenderung putih sedangkan ukurannya lebih kecil dibandingkan jahe gajah tetapi 

lebih besar dibandingkan jahe merah. Jahe emprit memiliki bentuk pipih dengan 

aroma yang tidak tajam. Jenis terakhir adalah jahe merah (sunti), jahe ini bewarna 
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merah muda, aromanya tajam dan rasanya pedas. Jahe merah memiliki ukuran 

yang paling kecil dibandingkan dua jenis jahe lainnya (Prayitno, 2002). 

Rimpang jahe mengandung 0,8-3,3% minyak atsiri dan ±3% oleoresin 

bergantung pada klon jahe yang bersangkutan. Adapun zat-zat yang terkandung di 

dalam rimpangnya antara lain vitamin A, B1, lemak, protein, pati damar, asam 

organik, oleoresrin (gingerin), dan volatile oil (zingeron, zingerol, zingeberol, 

zingeberin, borneol, sireol dan faladren). Adanya minyak atsiri dan oleoresin pada 

jahe inilah yang menyebabkan sifat khas jahe. Aroma jahe disebabkan oleh 

minyak atsiri, sedangkan oleoresin menyebabkan rasa pedas. Komposisi kimiawi 

rimpang jahe menentukan tinggi rendahnya nilai aroma dan pedasnya rimpang 

jahe (Guenther, 1952 dalam irfan 2008). 

Menurut Anonim (1972) melalui Dirktorat Gizi Departeman Kesehatan RI, 

dapat dilihat komposisi jahe segar tiap 100 gram bahan pada tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi jahe segar per 100 gram 

Spesifikasi Satuan Jumlah 

Protein Gram 1,5 

Lemak Gram 1,0 

Hidrat arang Gram 10,1 

Kalsium Milligram 2,1 

Fosfor Milligram 39 

Besi Milligram 1,6 

Vitamin A IU 30 

Bitamin B1 Milligram 0,02 

Vitamin C Milligram 4 

Bahan dapat dimakan Persen 97 

Kalori  Kalori 51 

Air  Gram 86,2 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1972) 
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 Pada tabel diatas, komponen terbesar penyusun jahe segar adalah air, 

dimana jumlahnya 86,2 gram dan bagian yang dapat dimakan dalam jahe segar 

per 100 gram bahan sekitar 97% maka dari itu dapat dibuat produk olahan.  

Jahe seperti halnya jenis rempah-rempah yang lain juga memiliki 

kemampuan mempertahankan kualitas pangan yaitu sebagai antimikrobia dan 

antioksidan. Gingerone dan gingerol berperan dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri E.coli dan B. subtilis, sedangkan kemapuan antioksidan nya berasal dari 

kandungan gingerol dan shogaol (Uhl, 2000 yang dikutip Irfan, 2008). Hasil 

penelitian Kunia (2006) menunjukan bahwa komponen minyak atsiri yang 

terkandung di dalam rimpang lengkuas dapat bersifat sebagai antimikrobia. Zat 

antimikrobia dapat bersifat bakterisidal (membunuh bakteri), bakteristatik 

(menghambat pertumbuhan bakteri), fungisidal (membunuh kapang), fungistatik 

(menghambat kapang), ataupun germisidal (menghambat Germinasi spora 

bakteri). Gingerol dan shogaol mampu bertindak sebagai antioksidan primer 

terhadao radikal lipida. Nurcahyo (2009) menyebutkan bahwa kualitas 

antimikrobia  jahe yang sangat peka menghambat pertumbuhan salmonella thypii 

(bakteri Gram negative penyebab tipus), bacillus dan stapilococcus aereus 

(bakteri Gram positif) penyebab gangguan pencernaan. 

2.6.2 Kencur 

Kencur (Kaempferia galangal L) merupakan tanaman tropis yang banyak 

tumbuh diberbagai daerah di Indonesia sebagai tanaman yang dipelihara. 

Tanaman ini banyak digunakan sebagai bumbu dalam masakan sehingga para 

petani banyak yang membudidayakan tanaman kencur sebagai hasil pertanian 



28 
 

 

yang diperdagangkan adalah buah akar yang tinggal didalam tanah yang disebut 

dengan rimpang kencur atau rizoma (Soeprapto, 1986). 

Rimpang kencur terdapat didalam tanah bergerombol dan bercabang 

cabang dengan induk rimpang ditengah. Kulit ari berwarna coklat dan bagian 

dalam putih berair dengan aroma yang tajam. Rimpang yang masih muda 

berwarna putih kekuningan dengan kandungan air yang lebih banyak dan rimpang 

yang lebih tua ditumbuhi akar pada ruas-ruas rimpang berwarna putih kekuningan. 

Kandungan kimia  rimpang kencur telah dilaporkan oleh Afriastini, 1990 

yaitu (1) etil sinamat, (2) etil p-metoksinamat , (3) p-metoksistiren, (4) karen, (5) 

borneol, dan (6) pafin. Di antara kandungan kimia ini, etil p-metoksinamat 

merupakan komponen utama dari kencur (Afriastini, 1990). Tanaman kencur 

mempunyai kandungan kimia antara lain minyak atsiri 2,4 – 2% yang terjadi atas 

etil parametoksinamat (30%). Kanfer, borneol, sineol, panta dekana. Adanya 

kandungan etil parametoksinamat dalam kencur yang merupakan senyawa turunan 

sinamat (Inayatullah, 1997). 

Kencur (Kaempferia galangal L) adalah salah satu jenis temu–temuan 

yang banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga dan industri obat maupun makanan 

serta minuman dan industri rokok kretek yang memiliki prospek pasar cukup baik. 

Kandungan etil parametoksinamat (EPMS) didalam rimpang kencur menjadi 

bagian yang penting didalam industri kosmetik karena bermanfaat sebagai bahan 

pemutih dan juga anti eging (Rosita, 2007). 

2.6.3 Kayu Manis (Cinnamommum burmannili blume) 

 Menurut Heyne (1987), pohon kayu manis merupakan tumbuhan asal Asia 

Selatan, Asia Tenggara dan dataran China, Indonesia termasuk di dalamnya. 
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Tumbuhan ini termausk famili Lauraceae yang memiliki nilai ekonomi dan 

merupakan tanaman tahunan yang memerlukan waktu lama untuk diambil 

hasilnya. Hasil utama kayu manis adalah kulit, batang dan dahan, sedangkan hasil 

samping adalah ranting dan daun. Komoditas ini selain digunakan sebagai 

rempah, hasil olahannya seperti minyak atsiri dan oleoresin  banyak dimanfaatkan 

dalam industri-industri farmasi, kosmetik, makanan, minuman, rokok dan lain-

lain. Dari 54 jenis kayu manis (Cinnamommu sp) yang dikenal di dunia, 12 

diantaranya terdapat di Indonesia. Tiga jenis kayu manis yang menonjol di pasar 

dunia yaitu Cinnamomun burmanni (di Indonesia) yang produknya dikenal 

dengan nama cassivera. Cinnamomun zeylanicum (di Srilangka dan Seycelles) dan 

Cinnamomun cassia (di China) yang produknya dikenal dengan Cassia China. 

Tanaman kayu manis yang selama ini banyak dikembangkan di Indonesia adalah 

C. burmanni Bl, yang merupakan usaha perkebuanan rakyat, terutama diusahakan 

di Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Utara. Jenis C. burmanni Bl atau 

Cassiavera ini merupakan produk ekspor tradisional yang masih dikuasai 

Indonesia sebagai Negara pengekspor utama di dunia. 

 Thomas dan Dhueti (2001) menerangkan bahwa kayu manis mengandung 

minyak atsiri, eugenol, safrole, cinnamaldehide, tannin, kalsium oksalat, damar, 

zat penyamak, dimana cinnamaldehyde merupakan komponen yang terbesar yaitu 

sekitar 70%. Kayu manis memiliki aktivitas antioksidan alami karena didalam 

ekstrak kayu manis terdapat senyawa sinamaldehid, eugenol, trans asam sinamat, 

senyawa fenol, dan tannin. Kayu manis diharapkan efektif sebagai antioksidan 

serta antibakteri sehingga dapat diaplikasikan sebagai antioksidan alami dan 

pengawet alami makanan. Minyak atsiri dan senyawa fenol kayu manis akan 
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memperlambat proses kerusakan serta dapat meningkatkan flavor atau cita rasa 

yang lebih baik (Adriyanto, 2013) . Komposisi kimia Cinnamomun burmanni 

dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Komposisi kimia kayu manis (Cinnamomun burmanni) 

Parameter Komposisi 

Kadar air  

Minyak atsiri 2,40% 

Alkohol ekstrak 10 - 12% 

Kadar abu 3,55% 

Serat kasar 20,30% 

Karbohidrat  59,55% 

Lemak  2,20% 

Sumber : Thomas and Dhueti, 2001 

2.6.4 Kunyit (Curcuma domestica) 

 Kunyit adalah salah satu jenis rempah-rempah yang banyak digunakan 

sebagai bumbu berbagai jenis masakan. Kunyit memiliki nama latin Curcuma 

domestica yang menggatikan nama sebelumnya yaitu Curcuma longa. Nama latin 

kunyit Curcuma domestica diperkenalkan oleh Valeton pada tahun 1918. 

Tanaman kunyit termasuk tanaman herba yaitu tanaman tahunan yang memiliki 

tinggi hampir mencapai 1 meter, berbatang pendek dan berdaun jumbai. 

 Kunyit biasanya dipanen pada umur 7-9 bulan setelah penanaman, yang 

ditandai dengan batang tumbuhan mulai layu atau mengering. Kunyit yang baru 

dipanen biasanya memiliki kadar air sekitar 90% (Sumangat et al., 1994) atau 

81,4-81,5% (Jusuf, 1990). 

 Komposisi kimia pada rimpang kunyit berbeda-berbeda, tergantung daerah 

pertumbuhan serta kondisi pra panen dan pasca panen. Rimpang kunyit yang tua 

biasanya mengandung pati, protein, selulosa, beberapa mineral, kurkuminoid, dan 

minyak atsiri. Komponen yang paling banyak pada kunyit adalah pati yang 
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berkisar 40-50% (Purseglove et al., 1981). Tabel 8 menunjukan kandungan kimia 

rimpang kunyit, kunyit kering dan bubuk kunyit per 100 gram bahan yang dapat 

dimakan. 

 Faktor-faktor yang menentukan mutu kunyit adalah kandungan 

pigmennya (kurkumin), nilai organoleptik dan penampakan umum, ukuran dan 

bentuk fisik ripangnya. Mutu tersebut dipengaruhi oleh faktor intrinsik kultivar 

yang ditanam, umur rimpang waktu panen, penanganan, pemglahan dan teknik 

sanitasinya (Purseglove et al., 1981). Kurkuminoid dan minyak atsiri merupakan 

komponen utama yang menentukan mutu kunyit. 

Tabel 8. Komposisi rimpang kunyit, kunyit kering dan kunyit bubuk  per 100 

gram bahan yang dapat dimakan 

Komponen 
Komposisi 

Rimpang kunyit 
a
 Kunyit kering 

b
 Bubuk kunyit 

b
 

Energi (Kal) 1480 349,0 390,0 

Air (gr) 11,4 13,10 5,80 

Protein (gr) 7,8 6,30 8,60 

Lemak (gr) 9,9 5,10 8,90 

Karbohidrat (gr) 64,9 69,40 69,90 

Serat (gr) 6,7 2,60 6,90 

Abu (gr) 6,0 - 6,80 

Kalsium (gr) 182 0,15 0,20 

Fosfor (gr) 268 0,28 0,26 

Natrium (gr) - 0,03 0,01 

Kalium (gr) - 3,30 2,50 

Besi (mg) 41 16,60 47,50 

Thiamin (mg) - 0,03 0,09 

Riblovavin (mg) 5 - 0,19 

Niacin (mg) - - 4,89 

Asam nikotinat (mg) - 2,30 - 

Asam askorbat (mg) 26 50,0 49,80 

Vitamin a (IU) - - 175,0 

Sumber : a Farrel (1990) b. Shankaracharya dan Natarajan (1977)  
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2.7 Antioksidan 

 Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda 

memperlambat dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, 

antioksidan adalah zat yang dapat menunda dan mencegah terjadinya reaksi 

antioksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid. Sumber-sumber antioksidan dapat 

di kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik (antioksidan 

yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) dan antioksidan alami (antioksidan 

hasil ekstraksi bahan alami). Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal 

dari (a) senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen 

makanan, (b) senyawa  antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama 

proses pengolahan, (c) senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan 

ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan (Rohman dan Sugeng, 

2010). 

 Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan 

tubuh karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk 

dalam tubuh. Fungsi antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil 

terjadinya proses kerusakan dalam makanan. Lipid peroksidase merupakan salah 

satu faktor yang cukup berperan dalam kerusakan selama dalam penyimpanan dan 

pengolahan makanan (Raharjo dkk, 2005). 

 Menurut Sofia (2007), antioksidan terbagi menjadi antioksidan enzim 

dan vitamin. Antioksidan enzim meliputi superoksida dismutase, katalase dan 

glutation peroksidase. Antioksidan vitamin lebih populer sebagai antioksidan 

dibandingkan enzim. Antioksidan vitamin mnecakup alfa tokoferol (Vitamin E), 

betakaroten dan asam askorbat. 
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 Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari senyawa 

antioksidan yang sudah ada dari satu dua komponen makanan, senyawa 

antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan dan yang 

ketiga adalah senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan 

ditambahkan kemakanan sebagai bahan tambahan pangan (Kumalaningsih, 2006). 

 Menurut Kartikawati (1999), terdapat tiga macam mekanisme kerja 

antioksidan pada radikal bebas, yaitu: 

a. Antioksidan primer yang mampu mengurangi pembentukan radikal bebas baru 

dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang 

lebih stabil. Contohnya adalah glutation peroksidase dan katalase yang dapat 

mengubah radikal superoksidase menjadi molekul air. 

b. Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A 

(betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia. 

c. Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan ridaikal bebas. 

 Hasil penelitian Kikuzaki dan Nakatani (1993), menunjukan bahwa 

senyawa aktif non volatil fenol seperti gingerol, shogaol dan zingeron yang 

terdapat pada jahe terbukti memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Sebagai 

antioksidan senyawa fenol jahe diharapkan dapat menghambat radikal bebas atau 

turunan-turuann oksigen, hydrogen peroksida, peroksida lemak radikal alkosil, 

radikal peroksil dan radikal hidroksil, sehingga dapat melindungi sel dari 

kerusakan oksidatif, megurangi proses penuaan, mencegah penyakit degeneratif 

seperti jantung, diabetes militus dan kanker. 
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