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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan pangan 

semakin meningkat. Bahan pangan dalam bentuk segar maupun olahannya 

merupakan jenis komoditi yang mudah rusak apabila tidak ditangani dengan baik. 

Kerusakan tersebut dipercepat dengan adanya migrasi O2 tinggi yang akan 

mempercepat proses ketengikan sehingga akan memperpendek umur simpan. 

dengan demikian peranan pengemasan sangat penting. 

Salah satu bahan pangan yang perlu diperhatikan dalam pengemasannya 

adalah dodol, karena bahan pangan tersebut mudah mengalami kerusakan 

sehingga daya simpan menjadi pendek, kerusakan dodol dipengaruhi oleh 

terjadinya oksidasi yang menyebabkan sifat fisik dan kimia pada dodol berubah, 

oleh karena itu diperlukan alternatif pengemas yang mampu melindungi dan 

mampu memperpanjang daya simpan sekaligus mempunyai sifat yang ramah 

lingkungan sebagai pengganti kemasan yang berbahaya bagi tubuh. 

 Edible coating merupakan alternatif untuk menggantikan plastik kemasan 

karena bersifat biodegradable sekaligus bertindak sebagai barrier untuk 

mengendalikan transfer uap air, pengambilan oksigen, transfer lipid. Edible 

coating juga dapat digunakan untuk melapisi produk yang berfungsi sebagai 

pelindung dari kerusakan secara mekanis dan aman dikonsumsi. Bahan coating 

yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria sebagai edible coating yaitu 

mampu menahan transmisi oksigen dan uap air, tidak berwarna, tidak berasa, 

tidak menimbulkan perubahan pada sifat makanan, dan harus aman dikonsumsi. 
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Edible coating adalah lapisan tipis yang bertujuan untuk memberikan 

penahanan yang selektif terhadap perpindahan massa. Edible coating 

menggunakan bahan dasar polisakarida (karagenan) banyak digunakan terutama 

pada buah dan sayuran, karena memiliki kemampuan bertindak sebagai membran 

permeabel yang selektif terhadap pertukaran gas karbondioksida dan oksigen 

(Budiman, 2011). 

 Polisakarida seperti pati dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

pelapis edible karena memberikan karakteristik fisik yang baik pada komponen 

pelapis edible. Pati mampu berinteraksi dengan senyawa – senyawa lain, baik 

secara langsung, sehingga berpengaruh pada aplikasi proses, mutu dan 

penerimaan produk (Setyorini, 2007). Umbi umbian seperti kimpul merupakan 

salah satu sumber pati. Penanaman dan pemeliharaan yang mudah dan mudah 

didapatkan di Indonesia, menjadi kimpul sangat potensial dijadikan sebagai bahan 

dasar pelapis edible. Karagenan dan pati kimpul mempunyai sifat berbeda, tetapi 

dalam satu jenis, kedua bahan tersebut akan memberikan kualitas hasil yang 

berbeda juga. Kombinasi antara karagenan dan pati kimpul bisa disebut kombisa 

yang serasi karena masih masing bahan, mempunyai fungsi dan sifat berbeda. 

 Berdasarkan kajian diatas diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk 

pembuatan edible coating terbuat dari karagenan dan pati kimpul yang langsung 

diaplikasikan pada dodol, kedua bahan dasar tersebut akan memberikan 

kombinasi yang baik dengan proporsi larutan edible coating yang pas. Adanya 

pembuatan edible coating pada dodol diharapkan akan menjadi solusi dari 

permasalahan yang ada dalam industri. 

 



3 
 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui proposi larutan bahan edible coating karagenan dan pati kimpul 

terhadap kualitas dodol rumput laut. 

2. Mengetahui perubahan kualitas dodol rumput laut yang dilapisi edible coating 

selama penyimpanan. 

1.3 Hipotesis  

 Hipotesis pada penelitian ini adalah  

1. Diduga proporsi bahan edible coating karagenan dan pati kimpul berpengaruh 

terhadap kualitas dodol rumput laut. 

2. Diduga lama penyimpanan berpengaruh terhadap kualitas dodol rumput laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


