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I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang 

Dodol adalah bahan pangan semi basah (Intermediate Moisture Food) 

dengan konsentrat gula. Dodol dapat langsung dimakan tanpa dibasahkan terlebih 

dahulu, mempunyai tekstur lunak, elastis dan cukup kering dan stabil saat 

penyimpanan. Dodol dibuat dari campuran tepung ketan, gula kelapa dan santan 

kelapa hingga kental dan kalis, kemudian didinginkan menjadi semi padat 

(Satuhu, 2004).   

Dodol juga merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia. Dodol 

sudah dikenal sejak zaman dahulu.  Di beberapa daerah khususnya di Jawa, dodol 

termasuk makanan khas. Di kota kudus misalnya dodol biasanya dihidangkan saat 

hari raya seperti idul fitri, pernikahan, dan berbagai perayaan lainya. Saat ini 

dodol sudah dipasarkan lebih luas, terutama ditempat pariwisata dengan kemasan 

yang menarik. Dodol tersebut banyak dijadikan buah tangan oleh para wisatawan, 

terutama wisatawan domestik. Dodol pun menjadi cirri khas pada daerah 

wisatawan sehingga permintaannya akan tetap ada dan tetap diminati. Tentu saja 

kondisi tersebut memberikan peluang pengembangan bisnis dodol. 

Jenis makanan yang cukup populer ini memiliki sifat organoleptik yang 

khas, seperti warna coklat, rasa manis, dan tekstur yang lengket. Warna coklat 

pada dodol diakibatkan oleh reaksi karamelisasi dari gula yang dipanaskan dalam 

waktu lama. Dodol diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dodol yang diolah dari 

buah-buahan dan dodol yang diolah dari tepung-tepungan. Dodol yang diolah dari 

buah antara durian, nangka, nanas, apel, dan stroberi sedangkan yang diolah dari 

tepung antara lain tepung beras, atau tepung ketan.  
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Pengolahan buah-buahan menjadi dodol merupakan salah satu upaya 

untuk memperpanjang daya simpan buah, menekan kehilangan pasca panen pada 

buah, dan kemungkinan dapat menambah nilai ekonomis buah-buahan tersebut. 

Selain buah-buahan, pembuatan dodol dapat divariasikan dengan menggunakan 

sayuran. Buah-buahan dan sayuran merupakan komoditas pertanian yang 

memiliki banyak persamaan sifat fisik antara lain yaitu mudah rusak sehingga 

memerlukan pengolahan untuk meminimalisir kerugian. 

Penggunaan buah dan sayuran dalam pembuatan dodol dimaksudkan 

untuk menambah nilai gizi dari dodol tersebut karena pada umumnya konsumen 

lebih menyukai produk dengan nilai guna tinggi.  Baik buah-buahan maupun 

sayuran merupakan salah satu makanan penunjang kesehatan tubuh. Selain 

mengandung serat, vitamin, dan zat gizi lainnya yang baik untuk tubuh, buah dan 

sayuran juga berfungsi sebagai perasa dan pewarna alami sehingga tampak lebih 

menarik. 

Dodol buah terbuat dari daging buah matang yang dihancurkan, kemudian 

dimasak dengan penambahan gula dan bahan makanan lainnya atau tanpa 

penamabahan makanan lainnya. Sesuai dengan pernyataan tersebut maka dalam 

pembuatan dodol buah-buahan diperbolehkan penambahan bahan lainnya yang 

sudah umum digunakan dalam pembuatan dodol, seperti tepung ketan, tepung 

tapioca, atau tepung beras. Namun belakangan ini dikenal jenis tepung subtitusi 

yaitu tepung rumput laut yang mulai digunakan dalam pembuatan produk pangan, 

sehingga tepung rumput laut juga bisa digunakan dalam pembuatan dodol. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang dodol 

yang terbuat dari tepung ketan dan bubur rumput laut dengan penambahan 
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sayuran dan buah-buahan yang memiliki kualitas tinggi dari segi tekstur, warna, 

aroma, rasa dan kandungannya. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian 

dengan judul “Studi Pembuatan Dodol Tepung Ketan dan Bubur Rumput Laut 

dengan Penambahan Sayuran dan Buah-Buahan”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

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 jenis bahan tambahan yaitu sayuran atau 

buah-buahan terhadap kualitas dodol.  

3. Memperoleh kombinasi antara jenis bahan utama dan bahan tambahan yang 

tepat dalam pembuatan dodol.  

1.3  Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah, diduga: 

1. Adanya interaksi antara jenis bahan utama dengan bahan tambahan yang 

berbeda terhadap kualitas dodol. 

2. Adanya pengaruh penggunaan bahan utama yang berbeda yaitu tepung ketan 

dan bubur rumput laut terhadap kualitas dodol. 

3. Adanya pengaruh penggunaan bahan tambahan yang berbeda yaitu sayuran 

(brokoli, kol ungu, wortel) dan buah-buahan (apel, nangka, stroberi) terhadap 

kualitas dodol. 

 

 


