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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kimpul 

 Kimpul (Xanthosoma sagittifolium) adalah jenis umbi talas-talasan. 

Kimpul juga disebut sebagai talas Belitung atau Blue Taro dalam bahasa Inggris. 

Kimpul termasuk famili Areacea dan merupakan tumbuhan menahun yang 

mempunyai umbi batang maupun batang palsu yang sebenarnya adalah tangkai 

daun. Umbinya digunakan sebagai bahan makanan dengan cara direbus ataupun 

digoreng. 

 Klasifikasi tanaman kimpul (Anonymous, 2010) : 

Divisi         : Spermatophyta 

Sub divisi     : Angiospermae 

Kelas         : Monocotyledoneae 

Bangsa         : Arales 

Suku         : Araceae 

Marga         : Xanthosoma 

Jenis         : Xanthosoma sagittifolium 

                  

Gambar 1. Kimpul (Xanthosoma sagittifolium) (Anonymous, 2010) 

 Negeri asal kimpul ialah beberapa kepualauan di Amerika Tengah, di sana 

telah dibudidayakan sejak tahun 1864 dari tempat asalnya kemudian menyebar ke 
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daerah-daerah tropika lainnya dan sekarang terdapat hampir diseluruh kepualauan 

Indonesia, dari dataran rendah sampai pegunungan yang tinggi 1300 m dpl, dari 

tanaman budidaya ini banyak anakananya (Lembaga Biologi Nasional, 1977). 

 Menurut Marinih (2005) kimpul adalah salah satu jenis talas-talasan yang 

tumbuh pada kondisi : 

1. Kandungan humus dan air cukup (tanaman kimpul menghendaki tumbuh 

ditanah kering dan cukup air tetapi tidak becek atau pada kondisi lembab) 

2. pH tanah antara 5,5-5,6 

3. Tumbuh optimal pada ketinggian 1.300 meter dpl 

4. Dapat tumbuh diberbagai curah hujan 

5. Suhu optimum pertumbuhan 21-27
o
C 

 Kimpul dapat ditanam di sawah musim kemarau di pinggiran lahan untuk 

tanaman palawija lainnya. Pada musim hujan tiba, kimpul tidak dapat tumbuh 

maksimal, karena dengan kondisi air yang melimpah membuat umbi kimpul akan 

cepat busuk serta mudah mengalami kerusakan mikrobiologis, hal ini karena 

kandungan air pada umbi kimpul cukup tinggi yaitu 63,1 g, sehingga diperlukan 

penanganan pasca panen yang tepat. Penanganan kimpul yang tepat adalah dengan 

sesegera mungkin mengolah umbi kimpul menjadi produk olahan (Marinih, 

2005). 

 Talas kimpul (Xanthosoma sagittifolium) merupakan salah satu umbi-

umbian, yang banyak mengandung karbohidrat, vitamin C, thiamin, riboflavin, zat 

besi, fosfor, zinc, niacin, potassium, tembaga, mangan dan serat yang sangat 

bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan karbohidrat yang tinggi (Tabel 1) sangat 

memungkinkan talas kimpul dimanfaatkan sebagai sumber pati modifikasi.  
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 Tabel 1. Kandungan kimia kimpul dalam 100 gram 

Kandungan Gizi Nilai 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Hidrat Arang : Total (g) 

                          Serat (g) 

Abu (g) 

Calsium (mg) 

Phospor (mg) 

Ferrum (mg) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (g) 

Berat yang dapat dimakan (%) 

      145,0 

1,2 

0,4 

        34,2 

1,5 

1,0 

        26,0 

        54,0 

1,4 

 0,10 

          2,0 

        63,1 

        85,0 

 Sumber : Marinih, (2005). 

 Pembuatan tepung kimpul yang sangat penting adalah pada saat proses 

perendaman yang bertujuan untuk menghilangkan getah, serta untuk menurunkan 

kadar oksalat pada kimpul serta memecahkan kendala yaitu warna tepung kimpul 

yang dinilai kurang cerah dan aromanya yang cenderung langu. Apabila tepung 

kimpul tanpa perendaman diaplikasikan pada produk pangan, akan mempengaruhi 

kenampakan fisik, dan aroma dari produk khususnya warna produk yang kurang 

menarik dan aroma produk yang kurang sedap. Tekanan air terhadap dinding sel 

meningkat sehingga kristal kalsium oksalat yang berbentuk jarum terdesak keluar, 

kadar oksalat selama perendaman akan terus menurun karena peristiwa osmosis 

yang terus berlangsung sehingga kalsium oksalat akan keluar. 

2.2 Karagenan 

 Karagenan adalah getah rumput laut dari spesies tertentu dari kelas alga 

merah (rhodophyceae) yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali yang 

dilanjutkan dengan pemisahan karagenan dengan pelarutnya. Karagenan adalah 

polisakarida yang linier dan merupakan molekul besar yang terdiri atas 1000 lebih 

residu galaktosa yang terdiri dari ester, kalium, natrium, dan kalium sulfat dengan 
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galaktosa dan 3,6 anhydrogalaktocopolimer. Karagenan dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu kappa, iota, dan lamda, dimana ketiga jenis ini dibedakan berdasarkan 

perbedaan ikatan sel, sifat gel dan protein reactivity. Kappa karagenan 

menghasilkan sifat gel terkuat, sedangkan lambda karagenan tidak membentuk gel 

dalam air, tetapi lambda karagenan berinteraksi baik dengan protein sehingga 

jenis ini cocok untuk produk makanan. Euchema cottonii termasuk penghasil jenis 

kappa karagenan yang larut dalam air panas, serta membentuk gel dalam air 

(Chapman, 1980). 

 Penggunaan karagenan semakin meluas dan permintaan terhadapnya 

semakin meningkat. Karagenan telah menjadi bahan utama untuk memperbaiki 

tekstur di industri makanan. Karagenan sangat penting sebagai stabilisator 

makanan, bahan pengental, pembentuk gel, pengemulsi, dan banyak dimanfaatkan 

antara lain dalam industri makanan, obat-obatan, kapsul, kosmetik, sabun, media 

kultur bakteri, tekstil, cat, pasta gigi dan lain lain. 

 Pembuatan karagenan dari rumput laut membutuhkan beberapa tahap, 

yaitu perendaman, ekstraksi, pemisahan karagenan dengan pelarutnya, kemudian 

pengeringan karagenan (Winarno, 1996). Rendemen dan sifat karagenan 

dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain jenis rumput laut, musim dan letak 

panen, metode ekstraksi, metode presipitasi, metode pengeringan, dan metode 

fraksinasi. Hal ini menunjukkan komposisi karagenan akan berbeda di setiap 

waktu panen dan metode pengolahannya. Oleh karena itu, analisis kuantitatif 

karagenan sangat diperlukan (Pelegrin et al, 2006) 

 Mengenai pengolahan karagenan dari eucheuma cottonii di Indonesia 

masih belum banyak dibudayakan. Distantina dan Dyartanti (2007) mempelajari 
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pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kecepatan ekstraksi rumput laut eucheuma 

cottonii yang telah dipucatkan, tetapi belum mempelajari sifat karagenan yang 

dihasilkan, dilaporkan bahwa konsentrasi NaOH (0,01 – 0,2N) semakin besar 

maka kecepatan ekstraksi semakin besar, demikian pula rendemennya (29-60,4%), 

sedangkan waktu yang menunjukkan keseimbangan ekstraksi dicapai dalam 

jangka sekitar 20 sampai 30 menit dengan rasio rumput-pelarut 1: 30. 

2.3 Dodol 

 Dodol merupakan salah satu jenis produk olahan hasil pertanian yang 

bersifat semi basah, berwarna 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 merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang sudah dikenal 

masyarakat, berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari tepung ketan. Dodol dalam 

bahasa Inggris dikenal dengan sebutan “Sweet Pastry” yang merupakan makanan 

khas tradisional Indonesia yang memiliki tekstur plastis. Dodol kini telah 

berkembang menjadi beraneka macam jenis, di Sumatera misalnya ada dodol 

duren dengan cita rasa khas durian, di Jawa Barat ada dodol Garut, dan kini 

berkembang menjadi dodol susu yang bahan dasarnya terbuat dari susu segar 

sebagai pengganti santan kelapa sebagai cairan. Dodol susu tergolong makanan 

semi-basah dengan kandungan air sekitar 20-50 % dan aw 0,70-0,85. Dodol susu 

merupakan produk susu olahan yang dalam pembuatannya tetap memperhatikan 

nilai gizi dan karakteristik fungsional dodol. Karakteristik fungsional dodol yang 

diinginkan tersebut diantaranya berhubungan dengan sifat struktural produk 

pangan olahan seperti tekstur (Satiwiharjo, 1994 dalam Widjanarko, 2000) 
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 Purnomo (1995) menyatakan bahwa sifat tekstur adalah sekelompok sifat 

fisik yang ditimbulkan oleh elemen-elemen struktural bahan pangan yang dapat 

dirasakan oleh perabaan. Sifat tekstur sangat diperlukan dalam penilaian mutu 

bahan pangan olahan, sehingga diperlukan bahan pengisi yaitu susu dan tepung. 

 Dodol terbuat dari daging buah matang yang dihancurkan, kemudian 

dimasak dengan penambahan gula dan bahan makanan lainnya atau tanpa 

penambahan bahan makanan lainnya. Sesuai dengan defenisi tersebut maka dalam 

pembuatan dodol buah-buahan diperbolehkan penambahan bahan lainnya seperti 

tepung ketan, tepung tapioka. Bahan-bahan yang ditambahkan harus sesuai dan 

tidak boleh lebih dari aturan yang berlaku (Satuhu dan Sunarmani, 2004). 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan dodol yaitu pada saat 

penambahan bahan-bahan yang akan dicampurkan, suhu yang dipakai haruslah 

sedangdan proses pengadukan. Penambahan bahan yang tidak sesuai aturannya 

akan mempengaruhi kualitas tekstur dodol, dodol menggumpal, dan tidak 

homogen secara merata. Suhu yang rendah dan pengadukan yang terus menerus 

akan menjadikan dodol matang secara merata, dodol yang dimasak tidak boleh 

dibiarkan tanpa pengawasan, karena jika dibiarkan begitu saja, maka dodol 

tersebut akan hangus pada bagian bawahnya dan akan membentuk kerak 

(Anonim, 2010). 

 Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) defenisi dodol adalah makanan 

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

penambahan bahan makanan dan bahan lain yang dizinkan. Syarat mutu dodol 

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

Kriteria Uji Satuan  Persyaratan  

Bau - Normal/ khas dodol 

Rasa - Normal/ khas dodol 

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 

Bahan Tambhan 

Makanan 

- Sesuai dengan SNI 

02222-M dan peratursn 

menteri kesehatan No. 

722/Menkes/Per/Lx/88 

Pemanis Buatan - Tidak Nyata 

Cemaran Logam : 

- Tambal (Pb) 

- Tembaga (Cu) 

- Seng (Zn) 

- Arsen (As) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maksimum 1,0 

Maksimum 10,0 

Maksimum40,0 

Maksimum 0,5 

Cemaran Mikroba 

- Angka lempeng 

total 

- E. Coli 

- Kapang dan 

Khamir 

 

Koloni 

 

APM/g 

Kolol/g 

 

Maksimum 5,0x 10
2
 

 

3 

Maksimum 1.0x10
2
 

Sumber : Dewan Standarisasi Nasional (1992) dalam Satuhu dan Sunarmani  

 (2004) 

 

2.4 Cara Pembuatan Dodol 

 Dalam tahap pembuatannya, bahan-bahan dicampur bersama dalam kuali 

yang besar dan dimasak dengan api sedang. Dodol yang dimasak tidak boleh 

dibiarkan tanpa pengawasan, 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 4 jam dan jika kurang dari itu, dodol yang dimasak 

akan kurang enak untuk dimakan. Setelah 2 jam, pada umumnya campuran dodol 
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tersebut akan berubah warnanya menjadi cokelat pekat. Pada saat itu juga 

campuran dodol tersebut akan mendidih dan mengeluarkan gelembung-

gelembung udara (Anonim, 2010). 

Selanjutnya, dodol harus diaduk agar gelembung-gelembung udara yang 

terbentuk tidak meluap keluar dari kuali sampai saat dodol tersebut matang dan 

siap untuk diangkat. Yang terakhir, dodol tersebut harus didinginkan dalam periuk 

yang besar. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan rasa yang sedap, dodol harus 

berwarna coklat tua, berkilat dan pekat. Setelah didinginkan, dodol tersebut bisa 

dipotong-potong dan dimakan. Dodol untuk dijual, dipotong-potong atau dibentuk 

dalam ukuran kecil sebelum dibungkus dengan kertas minyak atau plastik. 

Biasanya dodol dihidangkan kepada para tamu di hari-hari tertentu seperti hari-

hari perayaan besar. (Suprapti, 2004) 

2.5 Bahan Pembuatan Dodol 

a. Rumput Laut 

Rumput laut atau seaweed merupakan salah satu tumbuhan laut yang 

tergolong dalam makroalga benthik yang banyak hidup melekat di dasar perairan. 

Rumput laut merupakan ganggang yang hidup di laut dan tergolong dalam divisi 

thallophyta. Perkembangbiakan rumput laut dilakukan dengan dua cara yaitu 

secara kawin antara gamet jantan dan gamet betina (generatif) serta secara tidak 

kawin dengan melalui vegetatif dan konjugatif. Beberapa jenis rumput laut di 

Indonesia yang bernilai ekonomis seperti Eucheuna sp dan Hypnea sp yang juga 

disebut carrageenophyte menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid 

yang disebut karagenan, Glacelaria sp dan Gelidium sp yang juga disebut 

agarophyte menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut 
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agar. Sementara Sargassum sp yang disebut juga alginophyte menghasilkan 

metabolit primer yang disebut alginate (Rachmat, 1999). 

Klasifikasi rumput laut komersial disajikan di bawah ini 

Divisio  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Bangsa  : Gigartinales 

Suku   : Solierisceae 

Marga   : Euecheuma 

Jenis  : Eucheuma cottonii      

                     

Gambar 2. Rumput laut (E.cottonii) (Rachmat, 1999) 

Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut merah 

(Rhodophyceae) dan berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii karena 

karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. Maka jenis ini secara 

taksonomi disebut Kappaphycus alvarezii. Ciri fisik Eucheuma cottonii adalah 

mempunyai thallus silindris, permukaan licin, cartilogeneus. Keadaan warna 

tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau 

merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. Kejadian 

ini merupakan suatu proses adaptasi kromatik yaitu penyesuaian antara proporsi 

pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan (Rachmat, 1999). 
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Kandungan rumput laut umumnya adalah mineral esensial (besi, iodin, 

aluminum, mangan, calsium, nitrogen dapat larut, phosphor, sulfur, khlor. silicon, 

rubidium, strontium, barium, titanium, cobalt, boron, copper, kalium, dan unsur 

unsur lainnya), asam nukleat, asam amino, protein, mineral, trace elements, 

tepung, gula dan vitamin A, D, C, D E, dan K (Anonim, 2011). Kandungan kimia 

penting lain adalah karbohidrat yang berupa polisakarida seperti agar – agar, 

karagenan dan alginat. Rumput laut yang banyak dimanfaatkan adalah dari jenis 

ganggang merah karena mengandung agar – agar, karagenan dan alginat, 

porpiran dan furcelaran. Jenis ganggang coklat juga sangat potensial seperti 

sargassum dan turbinaria karena mengandung pigmen klorofil a dan c, beta 

carotene, filakoid ,violasantin dan fukosantin, pirenoid dan cadangan makanan 

berupa laminarin (Anggadiredja dkk, 2006). 

b. Tepung Beras Ketan (Oryza Sativa Glutinous) 

 Beras ketan (Oryza Sativa Glutinous) 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 kira-kira 80% dari bahan kering (Sugiyono, 2002). 

 Beras ketan (Oryza Sativa Glutinous) mengandung karbohidrat yang 

cukup tinggi yaitu sekitar 80%. Selain karbohidrat, kandungan dalam beras ketan 

adalah lemak sekitar 4%, protein 6%, dan air 10%. Karbohidrat di dalam tepung 

beras terdapat 2 senyawa yaitu amilosa dan amilopektin dengan kadar masing-

masing sebesar 1% dan 99%. Di dalam proses pembuatan dodol selain tepung 
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beras ketan dalam adonan tepung beras ketan ditambahkan tepung terigu dengan 

maksud agar sifat gel dari dodol dapat bertahan cukup lama (Anonim, 2007). 

 Tepung beras ketan adalah salah satu jenis tepung yang berasal dari beras 

ketan (oryza sativa glutinous) yaitu varietas dari padi (Oryza Sativa) famili 

graminae yang termasuk dalam biji-bijian (cereals) yang ditumbuk atau digiling 

dengan mesin penggiling (Damayanti, 2000). 

 Tepung beras ketan memberi sifat kental sehingga membentuk tekstur 

dodol menjadi elastis. Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan sangat mudah 

terjadi gelatinisasi bila ditambah dengan air dan memperoleh perlakuan 

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

molekul tepung beras ketan (gel) yang bersifat kental (Siswoputranto, 1989). 

 Rasio antara amilosa dan amilopektin berbeda untuk setiap pati. Pada 

umumnya tergantung dari jenis tumbuhan asalnya. Kandungan amilopektin yang 

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

amilopektinnya kurang. Apabila kadar amilosa tinggi, maka akan bersifat kering, 

kurang lekat dan cenderung meresap air lebih banyak atau hidroskopis (Haryanto 

dan Philipus, 1992). 

 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 karena 

akan mempercepat pengentalan dodol (Satuhu dan Sunarmani, 2004). Komposisi 

kimia tepung ketan dan tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi Kimia Tepung Ketan dan Tepung Terigu 

 Komposisi   Tepung Ketan (%)   Tepung Terigu (%) 

 Karbohidrat    80     77 

 Lemak     4      1 

 Protein           80     11 

 Air     10     12 

Sumber : Satuhu dan Sunarmani (2004). 

 

c. Gula 

 Gula merupakan senyawa organik yang penting sebagai bahan makanan, 

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

bahan makanan, gula digunakan pula sebagai pengawet makanan, bahan baku, 

alkohol dan pencampur obat-obatan. Gula merupakan senyawa kimia yang 

termasuk karbohidrat, memiliki rasa manis dan larut dalam air (Gautara dan 

Soesarsono, 1981). 

 Gula termasuk kedalam golongan senyawa yang disebut karbohidrat yang 

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

Monosakarida 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). 

 Maksud penambahan gula, selain memberi rasa juga sebagai bahan 

pengawet. Efek pengawet dari gula antara lain: 

1. Kenaikan tekanan osmosis larutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

plasmosis dari sel-sel mikroba, 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 

hasil penggilingan tebu, berwarna putih, kering, dan tidak kotor. Fungsi gula 

dalam pembuatan dodol yaitu memberikan 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). 

d. Santan 

 Santan adalah cairan yang diperoleh dengan melakukan pemerasan 

terhadap daging buah kelapa parutan. Santan merupakan bahan makanan yang 

dipergunakan untuk mengolah berbagai masakan yang mengandung daging, ikan, 

dan untuk pembuatan kue, es krim, dodol, dan gula-gula (Suhardiyono, 1995). 

 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. Santal 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 terbentuk adonan dan untuk melarutkan gula 

(Satuhu, 2004). 
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 Pembuatan santan dapat dilakukan dengan cara kelapa dikupas kemudian 

diambil dagingnya. Setelah itu daging buah dicuci dan diparut dengan alat parut 

sederhana atau mesin pemarut kelapa. Kelapa yang sudah diparut tersebut 

kemudian ditambah air hangat, lalu diremas-remas dan kemudian dilakukan 

pemerasan. Perasan pertama akan diperoleh santan yang kental. Selanjutnya 

ampas ditambahkan air kembali, kemudian diremas-remas dan diperas kembali 

hingga diperoleh santan yang encer (Satuhu dan Sunarmani, 2004). Nilai gizi 

santan kelapa dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 4. Nilai Gizi Santan Kelapa         

Komponen Gizi Santan Murni (g) Air (1:1) (g) 

Protein 

Lemak    

Karbohidrat  

Air  

pH 

  4,20 

34,30 

  5,60 

54,90 

 2,00 

10,00 

  7,60 

80,00 

  6,25 

Sumber : Satuhu dan Sunarmani (2004). 

2.6 Edible Coating 

 Edible coating merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu dari buah-buahan pada 

suhu ruang (Pantastico, 1997). 

 Edible coating menggunakan bahan dasar polisakarida (karagenan) banyak 

digunakan terutama pada buah dan sayuran, karena memiliki kemampuan 

bertindak sebagai membrane permeabel yang selektif terhadap pertukaran gas 

karbondioksida dan oksigen (Budiman, 2011). Gliserol merupakan Plasticizer 

yang ditambahkan dalam pembuatan edible coating sehingga dapat menghasilkan 

edible yang lebih fleksibel dan halus. Menurut hasil penelitian Tamaela dan 

Lewerissa (2007) konsentrasi karagenan dan gliserol berpengaruh terhadap 

karakteristik edible film, semakin tinggi konsentrasi karagenan dan gliserol yang 
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digunakan maka ketebalan edible film yang dihasilkan juga semakin tinggi. Edible 

film terbaik dibuat dengan konsentrasi karagenan 2% dan konsentrasi gliserol 1%.  

 Selain itu, pada pembuatan larutan edible coating karagenan, diperlukan 

adanya informasi tentang biaya pembuatan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai besarnya biaya yang diperlukan untuk pembuatan larutan edible coating 

dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan diperoleh setelah diaplikasikan 

pada buah. Berdasarkan hasil perhitungan biaya pembuatan tersebut diharapkan 

dapat dijadikan acuan bagi petani, pedagang, distributor, dan pasar-pasar modern 

dalam meningkatkan penanganan jeruk manis (Budiman, 2011). 

2.7 Cara Pembuatan Edible Coating 

 Pembuatan larutan edible coating berdasarkan metode Ketser and 

Fennema (1999) yang dimodifikasi dari pati tapioka, pertama pembuatan suspensi 

pada pati tapioka 2% dan 3% (w/v) di dalam labu ukur lalu dipindahkan ke dalam 

gelas Beaker. Pengadukan selama 15 menit dengan mixer dan disaring. 

Pemanasan suhu 70
o
C, sambil ditambahkan gliserol 15% (v/b tapioka), asam 

stearat dan CMC sesuai perlakuan, pengadukan terus dilakukan. Sambil digasing 

selama 20 menit. Larutan didinginkan sampai suhu kamar. Pencelupan bahan ke 

dalam larutan selama satu menit. Pengeringan pada suhu ±22
o
C selama 24 jam 

(ruang AC). Bahan dikemas dengan kertas lilin (wax paper) dan disimpan pada 

suhu ruang. 

2.8 Bahan Tambahan dalam Pembentukan edible coating 

2.8.1 Gliserol 

 Gliserol adalah sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak, 

dalam bentuk ester yang disebut gliserida. Molekul trigliserida terdiri dari satu 
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molekul gliserol dikombinasikan dengan tiga molekul asam lemak. Gliserol 

memiliki berbagai macam kegunaan dalam pembuatan berbagai produk dalam 

negeri, industri, dan farmasi. Saat ini, nama gliserol mengacu pada senyawa kimia 

murni dan komersial dikenal sebagai gliserin. 

 Gliserol merupakan Plasticizer yang ditambahkan dalam pembuatan edible 

coating sehingga dapat menghasilkan edible yang lebih fleksibel dan halus. 

Menurut hasil penelitian Tamaela dan Lewerissa (2007) konsentrasi karagenan 

dan gliserol berpengaruh terhadap karakteristik edible film. Semakin tinggi 

konsentrasi karagenan dan gliserol yang digunakan maka ketebalan edible film 

yang dihasilkan juga semakin tinggi. Edible film terbaik dibuat dengan 

konsentrasi karagenan 2% dan konsentrasi gliserol 1%. 

2.8.2 CaCl2  

 Penelitian Soemaatmadja (1997) terhadap buah nangka kupas diketahui 

bahwa perendaman buah nangka kupas dalam CaCl2 2% dengan dilapisi edible 

coating mampu menghambat laju respirasi (0,379 mg CO2/kg/jam) dan pelepasan 

etilen (1,347 ml/kg/jam). Penggunaan kalsium klorida (CaCl2) diketahui dapat 

memperpanjang umur simpan buah. Buah dengan kandungan kalsium yang tinggi 

akan mempunyai warna permukaan yang lebih cerah dan umur simpan yang lebih 

lama. Namun, belum ada penelitian tentang penggunaan CaCl2 dan edible coating 

untuk memperpanjang umur simpan buah pepaya kupas dan pengaruhnya 

terhadap warna pada buah pepaya. 

2.8.3 Kalium Sorbat 

 Kalium sorbat adalah kalium garam dari asam sorbat. Penggunaan 

utamanya adalah sebagai pengawet makanan, kalium Sorbat mempunyai berat 
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molekul 150,22 g/mol. Kalium sorbet mudah larut dalam air dan sukar larut dalam 

etanol, propilen glikol. Kalium sorbat tergolong asam lemak monokarboksilat 

yang berantai lurus dan mempunyai ikatan tidak jenuh (α-diena). Bentuk yang 

umum digunakan adalah Na-, Ca- dan K- Sorbat. Tujuan penambahannya adalah 

untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur dan kapang .  

 Sifat-sifat dari Kalium sorbat yaitu : Berbentuk kristal putih atau berbentuk 

tepung, berbau khas, larut di dalam air, sukar larut di dalam etanol dan eter, jarak 

lebur antara 132
o
C dan 135

o
C, air tidak lebih dari 0,5 % , sisa pemijaran tidak 

lebih dari 0,2 % , dan logam berat tidak lebih dari 10 bpj  

 Kalium sorbat efektif dalam berbagai aplikasi termasuk makanan, anggur 

dan perawatan pribadi. Zat pengawet K-sorbat mempunyai fungsi dan batasan 

maksimum penggunaan yang sama dengan asam benzoat. Oleh karena itu, 

penggunaan K-sorbat sebagai pengawet dalam bahan makanan juga tidak boleh 

berlebihan agar tidak terjadi keracunan. ADI K-sorbat adalah 25 mg/kg berat 

badan. Penggunaan maksimum K-sorbat dalam makanan berkisar antara 0,05 – 

0,3 % untuk yang diaplikasikan langsung dan antara 10 – 20 % untuk yang 

disemprotkan atau diaplikasikan pada permukaan makanan. Garam sorbat itu 

lebih sering digunakan karena mempunyai kelarutan yang lebih baik dalam air dan 

bekerja dalam keadaan tak terdisosiasi, dengan keaktifan 10 – 600 kali bentuk 

asamnya. 

 Kalium sorbat dianggap aman karena catatan keamanan jangka panjang 

dan profil tidak beracun. Kalium sorbat adalah non-iritasi dan non-sensitif. Tetapi 

pada kondisi yang ekstrim (suhu dan konsentrasi sorbat tinggi) kalium sorbat 

dapat bereaksi dengan nitrit membentuk produk mutagen yang tidak terdeteksi di 
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bawah kondisi normal penggunaan, bahkan dalam curing asinan. Asam sorbat 

kemungkinan juga memberikan efek iritasi kulit apabila langsung dipakai pada 

kulit, sedangkan untuk garam sorbat belum diketahui efeknya terhadap tubuh. 


