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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi susu rendah dibandingkan 

negara lain. Konsumsi susu di Indonesia hanya berkisar di 11,8 liter/kapita/tahun. 

Konsumsi susu segar maupun prodauk susu masih rendah. Dibandingkan negara-

negara lainnya, kondisi persusuan Indonesia masih perlu perhatian lebih intens lagi. 

Menurut data dari pusat data dan sistem informasi pertanian (2016) konsumsi susu 

di Indonesia masih kalah dengan negara ASEAN sperti Malaysia, Myanmar, 

Thailand dan Filipina. Konsumsi susu tertinggi di negara ASEAN adalah di 

Malaysia yang mencapai 36,2 liter/kapita/tahun. Myanmar konsumsi susu sekitar 

26,7 liter/kapita/tahun, sedangkan di Thailand konsumsi susu pertahun sekitar 22,2 

liter/kapita/tahun. Filipina konsumsi susu mencapai 17,8 liter/kapita/tahun. Salah 

satu upaya dalam peningkatan konsumsi susu adalah dengan menjadikan susu 

menjadi produk olahan seperti dodol susu. 

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar mengkonsumsi makanan 

manis menyebabkan dodol cukup digemari. Dodol sesungguhnya merupakan 

makanan tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari tepung ketan 

dan santan. Perbedaan dari dodol dan dodol susu ialah penggantian santan dengan 

susu. Penggantian santan dengan susu ini agar dapat meningkatnya konsumsi susu 

serta bertambahnya produk olahan susu. Dodol memiliki rasa yang manis dengan 

tekstur yang lembut. Cara mempertahankan tekstur dan rasa tersebut dodol susu di 

beri tambahan karagenan dan sorbitol. Karagenan sering digunakan sebagai bahan 
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pengental atau penstabil pada berbagai makanan dan minuman. sorbitol pada dodol 

akan menurunkan kadar air dan aktivitas air serta meningkatkan kekenyalan jenang 

dodol (Anandito dkk., 2012). 

Penambahan sorbitol dan Karagenan dipercaya dapat meningkatkan 

karakteristik tekstur dan protein dodol. Dodol dengan penambahan sorbitol 6% dari 

total susu dapat meningkatkan karakteristik sensoris pada dodol (Anandito dkk., 

2012). Menurut Nurilla dkk. (2014) penambahan karagenan sebesar 0,6 % pada 

fruit leather nanas dan wortel ditinjau dari karakteristik fisikokimia memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar air, kadar protein, kuat tarik dan serat lapisan 

coating, maka semakin tinggi pula permeabilitas uap airnya. Karagenan yang 

digunakan adalah jenis kappa yang berfungsi sebagai gelling agent yang dapat 

memperbaiki tekstur fruit leather. Umumnya dodol susu memiliki kandungan 

protein yang tinggi karena bahan utamanya adalah susu.  

Sehingga berdasarkan uraian diatas penelitian dilakukan untuk mengetahui 

kadar protein dan daya potong dodol susu dengan penambahan karagenan dan 

soritol. Penambahan karagenan dan sorbitol akan menambah berbagai macam jenis 

produk olahan susu. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh interaksi penambahan Karagenan dan Sorbitol terhadap 

kadar protein dan daya potong dodol susu? 

2. Apakah ada pengaruh penambahan Karagenan terhadap kadar protein dan 

daya potong dodol susu? 
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3. Apakah ada pengaruh penambahan Sorbitol terhadap kadar protein dan daya 

potong dodol susu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun beberapa tujuan dalam penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh interaksi penambahan Karagenan dan Sorbitol 

terhadap kadar protein dan daya potong dodol susu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan Karagenan terhadap kadar protein 

dan daya potong dodol susu. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan Sorbitol terhadap kadar protein 

dan daya potong dodol susu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan Karagenan dan 

sorbitol dapat berguna dalam meningkatkan kadar protein dan daya potong 

pada dodol susu.  

2. Masyarakat dapat menggunakan bahan tambahan Karagenan dan sorbitol 

dalam meningkatkan kadar protein dan daya potong pada dodol susu. 

 


