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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dodol merupakan salah satu produk pangan yang pupoler di beberapa 

daerah di Indonesia yang termasuk dalam jenis makanan semi basah terbuat dari 

campuran tepung, santan, dan gula yang mempunyai tekstur yang kenyal jika 

digigit dan memiliki rasa yang khas. Permasalahan yang terjadi pada produk 

dodol di pasaran yaitu warna asli dodol kurang menarik bagi konsumen. 

Sehingga, produsen dodol biasanya menambahkan berbagai macam tambahan 

makanan seperti perasa, pewarna dan pengawet. Dodol diklasifikasikan menjadi 

dua yaitu dodol diolah dari buah-buahan dan yang diolah dari tepung-tepungan, 

antara lain tepung beras dan tepung ketan. Dodol buah-buahan yaitu dodol yang 

diolah dengan penambahan buah yang bertujuan untuk menambaha cita rasa dan 

memperbaiki warna pada dodol.  

Bit di Indonesia sudah banyak dikembangkan, khususnya di Pulau Jawa 

terutama Cipanas, Lembang, Batu, dan Kopeng. Produksi bit di daerah Batu 

Malang bisa mencapai ±10 ton/ha. Bit (Beta vulgaris L.) memiliki daging 

berwarna merah karena umbi bit mengandung kadar air yang cukup tinggi yaitu 

87,58%, serat pangan yaitu 2,8%, vitamin C, kaya antioksidan, dan pigmen 

betasianin. Pigmen betasianin adalah pigmen merah bit termasuk kelompok 

pigmen betalain merah. Bit termasuk dalam komoditi umbi yang harus segera 

dikonsumsi atau diolah setelah panen, karena penyimpanan dalam jangka waktu 

yang lama akan menyebabkan umbi bit menjadi keras. 
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Penggunaan tepung-tepungan sebagai bahan utama pembuatan dodol 

bertujuan untuk mendapatkan tekstur yang kenyal. Tepung ketan merupakan 

tepung yang berasal dari beras ketan mengandung amilopektin yang tunggi. 

Tepung ketan sebagai pembentuk struktur dan pengikat bahan lain yaitu saat 

tepung ketan dipanaskan dengan cukup bahan cari maka tepung ketan akan 

mengalami gelatinisasi. Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan tekstur 

dodol akan semakin kenyal. Tekstur yang terlalu kenyal dapat mengakibatkan 

dodol tersebut lengket saat ingin dikonsumsi. Maka, dilakukan penambahan 

tepung beras, tepung beras mengandung amilosa yang tinggi, sehingga dapat 

menghasilkan dodol yang kenyal namun tidak lengket saat dikonsumsi. 

Kandungan air yang cukup tinggi dalam umbi bit jika diolah dengan tepung-

tepungan akan membentuk gel yang kuat, proses ini disebut gelatinisasi. 

Gelatinisasi adalah proses granula pati menyerap air dan menyebabkan granula 

pati mengembang atau membengkak dan tidak dapat kembali pada bentuk semula. 

Gel terbentuk dengan adanya pemanasan yang dapat melarutkan amilopektin, 

amilosa dan air. Formulasi penambahan dari umbi bit, tepung ketan, dan tepung 

beras pada pembuatan dodol sangat perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh 

terhadap sifat fisikokimia pada dodol. Sehingga dirasa perlu adanya penelitian 

tentang formulasi penambahan umbi bit, tepung ketan dan tepung beras yang 

dapat menghasilkan kualitas dodol yang dapat diterima oleh konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh formulasi bit merah, tepung ketan, dan tepung beras 

pada sifat fisikokimia dodol bit ? 
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2. Manakah perlakuan yang terbaik antara formulasi bit merah, tepung ketan,

dan tepung beras terhadap kualitas dodol bit?

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh antara formulasi bit merah, tepung ketan, dan tepung

beras terhadap sifat fisikokimia dodol bit.

2. Mengetahui perlakuan terbaik antara formulasi bit merah, tepung ketan, dan

tepung beras terhadap kualitas dodol bit.

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh formulasi bit merah, tepung ketan, dan tepung beras terhadap

sifat fisikokimia bit merah.

2. Ada perlakuan terbaik antara penambahan bit merah, tepung ketan, dan

tepung beras terhadap kualitas dodol bit.


