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BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu 

Susu segaramerupakan bahan makanan yang bernilaiagiziatinggi karena 

mengandung zat-zat nutrisi makanan yang lengkap dan seimbang sepertiaprotein, 

lemak, akarbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia.  

Nilai gizinyaiyang tinggi juga menyebabkan susu menjadi mediaayang 

sangatadisukai oleh mikrooganisme untuk pertumbuhan dan 

perkembangannyaasehingga dalam waktu yang sangat singkat susu menjadi tidak 

layak dikonsumsi abilaatidak ditangani secara benar (Gelagar, 2017). Susu 

segaraadalah cairan yang dikeluarkan dari ambing sapi betina yang sehat dan 

bersih, yang didapatkanadengan cara diperah dengan baik dan benar, dimana 

kandungan alaminya tidak dikurangi, tidak ditambah sesuatu apapun dan belum 

mendapat perlakuaniapapun kecuali pendinginan (BSN, 2008).   

Komposisiasusu dapat sangat beragam tergantung pada beberapa faktor. 

Akan tetapiaangka rata-rata untuk semua jenis kondisiadan jenis sapi perah antara 

lain; lemak 3,8%, protein 3,3%, laktosa 4,8%, abu  mineral) 0,71%, dan air  87,4%. 

Lemak susu utamanyaaterdiri dari 97-98% trigliserida, 0,2- 1% fosfolipida, sterol 

bebas sepertiakolesterol dan skualena, sedikit asam lemak bebas (Subroto, 2008). 

Protein utama susu adalah kaseinadalam bentuk koloidal dalam susu dan serum 

“whey” dan sekitar 80% protein  susuaberupa kasein. Karbohidrat susu adalah 

laktosaaterdiri dari glukosa  dan galaktosa. Selain itu terdapat berbagai macam 

mineral serta sejumlah kecilavitamin yang larut dalam air dan lemak juga enzim-

enzim (Sunarlim, 2009). Komposisi susuadapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari 
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luar seperti pemalsuan dengan air atauabahan lain, kegiatan bakteri, kurangnya 

adukan dalam pengambilanacontoh dan faktor-faktor lain yang sejenis (Purnomo, 

2009). 

Pengeluaranaair susu merupakan pemindahan air susu  dari ambing sapi 

yang keluarabaik dengan cara penghisapan oleh pedet atau pun dengan cara 

pemerahan. Padaadasarnya pemerahan  susu ini merupakan proses penghisapan 

atau penekananauntuk membuka pada puting. Pemerahan harus 

tidakamenimbulkan rasa sakit sehingga menjadikan sapi merasa nyaman, sehingga 

sapi tersebut dapat mengeluarkan seluruh air susu yangaterdapat didalam 

ambingnya (Triani, 2011) . 

Meskipunanilai gizi dalam susu begitu sempurna, tetapi tidak semua orang 

dapat minum susu dengan tanpa masalah  Pada beberapa orang tertentu, 

mengkonsumsiasusu juga dapat menyebabkanaterjadinya alergi atau biasa dikenal 

dengan istilahaprotein  intolerance dimana disebakan oleh salah satu protein yaitu  

Laktoglobulin. Laktoglobulin yang di dalam  organ tertentu dapatabertindak 

sebagai antigen yang sangat kuat sehingga dapat mengakibatkan terjadinya alergi 

(Maulidiana, 2012). 

Perkembanganateknologi yang semakin maju, saat ini sudah banyak usaha-

usaha pengolahan susuasegar menjadi berbagai bentuk olahan.  Perkembangan 

teknologi ini dimaksudkanaagar supaya konsumsi susu dapat menyebar ke segala 

lapisan masyarakat, jumlah yang dikonsumsi masyarakat juga semakin banyak, 

penganekaragaman hasilaolahan sesuai dengan selera konsumen, dan mencegah 

adanya kerusakan susualebih banyak.  Susu dapat diolah menjadi berbagai macam 
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produk, antara lain susuapasteurisasi, susu steril, susu bubuk, es krim, asusu kental, 

dan lain-lain (Fitriani, 2015). 

2.2 Dodol Susu 

 Dodolamerupakan salah satu jenis makanan tradisional yang sudah dikenal 

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

bahasa Inggris dikenaladengan sebutan “Sweet Pastry”yang merupakan makanan 

khas tradisional Indonesia yang memilikiatekstur elastis.  Dodol kini telah 

berkembang menjadi beraneka macama jenis, di Sumatera misalnya ada dodol 

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

berkembang menjadi dodolasusu yang bahan dasarnya terbuat dari susu segar 

sebagai pengganti santan kelapaasebagai cairan. Dodol susu merupakan produk 

olahan susu yang dibuat dariatiga bahan utama, yaitu tepung ketan sebagai binding 

agent, susu sebagaiabahan dasar dan sumber nutrisi, serta gula sebagai pengawet 

dan pembentuk tekstur (Qinah, 2009). Dodolasusu tergolong makanan semi-basah 

denganakandungan air sekitar 20-50% dan aw 0,70-0,85 (Lestari 2013).  Dodol 

susu merupakan produk susu olahan yang dalam pembuatannya tetap 

memperhatikan nilai gizi danakarakteristik fungsional dodol.  Hasiladari dodol susu 

yangadiinginkanatersebut yakni diantaranya berhubungan dengan karakteristik 

sifat produk panganaolahan seperti tekstur (Lestari, 2013). 

       Kualitas dodolasusu sangat dipengaruhi oleh ketepatan formulasi bahan-

bahan yang digunakan.  tiga bahanautama dalam pembuatan dodol susu, yaitu 

tepung ketan sebagaiabinding agent, susu sebagai bahan dasar dan sumber nutrisi, 

serta gula sebagai pengawet dan pembentuk tekstur (Rodisi, 2006). 
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Tabel 2.1. Syarat Mutu Dodol. 

  Sumber : BSN (SNI) 01-2986-1992  

       Dodolasusu memiliki kualitas rasa yang enak sehingga disukai konsumen, 

dan tahan disimpan selamaa tiga minggu.  Dodol yang beredar dipasaran 

mempunyai komposisiabahan yang bermacam-macam diantaranya terbuat dari 

tepung beras ketan, atepung beras, tepung terigu ataupun tepung garut.  Produk 

olahan susu, dodol garutayaitu dodol yang berasal dari Garut dan dikenal luas 

karena rasanya yangakhas dan kelenturan yang berbeda dari produk yang sejenis 

dari daerah lain.  Dodol Garut terbuatadari bahan-bahan alami dan tidak 

No. Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan :   

 1.1  Bau  Normal 
 1.2  Rasa  Normal, khas 
 1.3  Warna  Normal 

2. Air, %, b/b  Maks.20 

3. 
Jumlah gula sebagai sakarosa, 

%, b/b 
 Min. 45 

4 . Protein (N x 6,25), %, b/b  Min.3 

5. Lemak, %, b/b  Min.7 

6. Bahan Tambahan Makanan  
Sesuai SNI.0222-M dan 

Peraturan Men Kes. 

No.722/Men.Kes/Per/IX/88 

    
7. 7.1 Pemanis Buatan  Tidak nyata 

8. Cemaran Logam :  
 

 8.1. Timbal (Pb), mg/kg  Maks.1,0 
 8.2. Tembaga (Cu), mg/kg  Maks. 10,0 
 8.3. Seng (Zn), mg/kg  Maks. 40,0 

9. Arsen (As), mg/kg  Maks. 0,5 

10. Cemaran Mikroba :  
  

10.1. Angka lempeng total Koloni/g Maks. 5,0 x 102 
 

10.2. E.coli APM/g <3 

  10.3. Kapang dan Khamir Koloni/g Maks. 1,0 x 102 
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mengandungabahan pengawet, meski demikian dodol garut dapat bertahan hingga 

kurang lebihatiga bulan ataupun dodol dari buah-buahan, sedangkan dodol susu 

masih belumabanyak beredar di pasaran (Hidayah, 2011).   

 Kusumawati (2015) menyatakan bahwa Proses pengadukan dodol susu 

dilakukanasecara perlahan disuhu 80-90oC, hal ini dilakukan agar terjadi proses 

gelatinisasiatepung beras ketan. Tepung ketan memiliki amilopektin yang tinggi 

sehinggaasetelah dilakukanapemanasan amilopektin akan mengalami gelatinisasi, 

kemudian setelah prosesapendinginan akan mengalami proses retrogradasi dimana 

akan membuataproduk pangan yang kenyal.   

  Pembuatan dodol susu sesuai cara yang dilakukan oleh Rachman (2016) 

adalah sebagai berikut. 

1. Disiapkanasusu sebanyak 1 l, yang dibagi menjadi 0,2 l untuk mengencerkan 

tepungadan sisanya (0,8 l) dipanaskan hingga mendidih.  

2. Susuayang mendidih ditambah gula 16,6 %dari susu yang digunakan dan diaduk 

hinggaalarut sambil tetap dipanaskan (suhu 100 0C).  

3. Penambahanalarutan tepung beras ketan dengan tepung tapioka sesuai perlakuan 

diberi sedikitademi sedikit sambil diaduk pada suhu kurang lebih 90 0C dengan 

waktu 1 jam.  

4. Dodolayang sudah matang ditandai dengan tidak lengketnya dodol bila disentuh 

denganaplastik. 

5. Dodoladiangkat dan dituang ke dalam Loyang lalu dibiarkan dingin 1-2 jam.  

6. Dodoladipotong dan dibungkus dengan plastik. 
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2.3 Bahan Tambahan Dodol Susu 

2.3.1 Susu Pasteurisasi 

Pasteurisasi adalah prosesapemanasan suatu bahan makanan berupa cairan 

selama waktu tertentuapada temperatur tertentu. Kualitas dari susu pasteurisasi 

tergantung berdasarkan dari bahanamentahnya, teknik higienis pada saat 

pembuatan tapi umumnya daya tahan susuapasteurisasi sekitar 8-10 hari pada suhu 

5-7oC. Pemanasan dalam proses pengawetanadan pengolahan merupakan hal yang 

sangat penting karena dengan pemanasanayang tidak tepat dapat merusak 

komponen nutrisi dalam susu terutama protein, tetapi disamping ituajuga yang perlu 

diperhatikan adalah masalah adanya mikroba pathogenayang dapat berbahaya bagi 

konsumen (Malaka, 2014). 

Tjahjadi dan Marta (2011) menyatakanabahwa tujuan pengolahan susu 

pasteuriasi adalah sebagai berikut:  

1. Membunuhasemua bakteriyang bersifat patogen (penyebab penyakit) yang 

umumnya dijumpai pada beberapaabahan pangan, yaitu bakteri - bakteri 

patogen yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.  

2. Memperpanjangadaya tahan simpan bahan pangan dengan jalan mematikan 

bakteri pembusukadan menonaktifkan enzim pada bahan pangan yang asam 

(pH4,5) 

Metode pasteurisasi dikenal beberapa macam suhuapemanasan pasteurisasi 

yaitu: low temperature long time (LTLT), yakni susuadipanaskan pada suhu 62- 

65oC selama 30-32 menit. High temperature shortatime (HTST), yakni susu 
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dipanaskan dalam waktu yang sangat singkatapada suhu 71-74oC selama 15-30 

detik atau pada suhu 85-127oC selama 8adetik. Ultra high temperature (UHT), susu 

dipanaskan padaasuhu 140-150oC selama 1-2 detik. Pada kondisi pemanasan 10 

menit denganasuhu 63oC hubungan waktu dengan temperatur belum cukup untuk 

mendestruksiabeberapa organisme yang menyebabkan demam, sehingga Dinas 

KesehatanaAmerika Serikat merekomendasikan lama pasteurisasi diperpanjang 

menjadi 30 menit (Sudarwanto, 2012). 

Badan Standadisasi Nasionala (BSN) telah menetapkan SNI 01-3951-1995 

tentang produk susu pasteurisasi. aProduk susu pasteurisasi dapat dibuat dari susu 

segar, susu rekonstitusi, atauasusu rekombinasi yang telah mengalami proses 

pemanasan. Susu segar ialahacairan yang diperoleh dari pemerahan sapi sehat 

dengan cara yang benar, asehat, dan bersih tanpa pengurangan atau penambahan 

suatu komponennya. Susuarekonstitusi ialah susu yang diperoleh dari penyatuan 

kembali bagian–bagianadari susu. Susu rekombinasi ialah susu yang diperoleh dari 

kombinasi bahan bakuasusu segar dengan susu rekonstitusi. 

2.3.2 Tepung Ketan 

Tepung ketan adalah bahan utamaadalam pembuatan dodol. Tepung ketan 

adalah salah satu jenis tepungayang berasal dari beras ketan yaitu varietas dari padi 

(Oryza sativa) famili graminae yang termasukadalam biji bijian (cereals) yang 

ditumbuk atau digiling dengan mesinapenggiling. Beras ketan mengandung pati 

sekitar 87 persen dan selebihnyaaberupa lemak, protein dan serat. Tepung ketan 

memberi sifat kental sehinggaamembentuk tekstur dodol menjadi elastis. Kadar 
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amilopektin yang tinggiamenyebabkan sangat mudah terjadi gelatinisasi bila 

ditambah dengan airadan memperoleh perlakuan pemanasan (Parayana, 2016).  

Tepung ketanasekilas hampir mirip dengan tepung beras tetapi tepung ketan  

akan menghasilkanaadonan kue yang lebih lengket dibandingkan adonan kue yang  

berbahan dasaratepung beras. Hal ini pula yang menyebabkan kue-kue tradisional  

yang terbuatadari tepung ketan memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan 

kue tradisional yang terbuat dari tepungaberas (Edward, 2014). 

2.3.3 Gula 

Gula merupakanasalah satu pemanis yang umum dikonsumsi masyarakat. 

Gula biasa digunakanasebagai pemanis dimakanan maupun minuman, dalam 

bidang makanan, aselain sebagai pemanis, gula juga digunakan sebagai stabilizer 

dan pengawet. Gula merupakan suatuakarbohidrat yang umumnya dihasilkan dari 

tebu. Namun ada juga bahan dasarapembuatan gula yang lain seperti air bunga 

kelapa, aren, palem, kelapa ataualontar. Gula sendiri mengandung sukrosa yang 

merupakan anggota dariadisakarida (Novayanti, 2017). 

Gula pasiraadalah sukrosa yang dimurnikan. Gula pasir atau sukrosa dikenal  

dengan nama beet, yaitu bahanamakanan berbentuk butiran-butiran kristal 

berwarna  putih berasa manis yang diperoleh dari tanaman tebu atau beet 

(mengandung cairan  kurang lebih 14 – 12 % sukrosa). Gulaapasir yang digunakan 

dalam pembuatan minuman jelly adalahagula pasir yang berwarna putih bersih. 

Pemberian gula pada pembuatan minuman jelly yakni sebagai pemanis, selain itu 

gula dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami. Banyak gula yang yang 

ditambahkanatergantung pada rasa dari buah yang digunakan semakin asam buah 
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yang digunakan asemakin banyak gula yang ditambahkan. Dengan demikian, 

semakin berkurangaasam buah maka semakin sedikit gula yang dibutuhkan 

(Kholiq, 2011).      

2.4 Sorbitol 

 Sorbitol merupakan serbuk, granul, serpihan putih, bersifat higroskopis, 

memiliki rasa manis, dapat meleleh pada suhu sekitar 96oCm larut dalam 0,45mL 

air, sedikit larut dalam alkohol, methanol, atau asam asetat. Sorbitol sangat tidak 

larut dalam pelarut organik bersifat inert, dan dapat bercampur dengan bahan 

tambahan lainnya. Sorbitol adalah senyawa monosakarida polyhidric alcohol. 

Nama kimia lain dari sorbitol adalah hexitol atau glusitol dengan rumus kimia C. 

Struktur molekulnya mirip dengan struktur molekul glukosa hanya yang berbeda 

gugus aldehid pada glukosa diganti menjadi gugus alkohol (Bangun, 2014). 

 Sorbitol umumnya digunakan sebagai bahan  baku industri barang konsumsi 

pengganti gula dalam makanan diet dan permen karet bebas gula, dan sering 

digunakan dalam kosmetik modern sebagai  penghilang noda.  Sorbitol memiliki 

titik leleh 95°C, titik didih 296°C, massa molekul sebesar 182,17 g.mol-1, densitas 

sebesar 0,68 g.cm IUPAC heksana-1,2,3,4,5,6-heksanol (Adriyanthi, 2017). 

Sorbitol dikenal sebagai pemanis dengan kandungan kalori dua per tiga dari sukrosa 

dan tingkat kemanisan 60% dari sukrosa. Sorbitol sangat cocok untuk memproduksi 

berbagai produk rendah kalori dan telah terbukti aman digunakan hampir 

setengahabad. Sorbitol memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan 

kandungan air dan tekstur sehingga cocok apaila  dicampur dengan produk-produk 

permen atau jelly (Suseno, dkk, 2008) 
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Sorbitol  adalah D-glucitol yaitu alkohol hexahidric terkait dengan mannose 

dan isomer dengan manitol. Sorbitol memiliki sufat yang tidak  berbau, tidak 

berwarna, atau hampir putih, kristal, bubuk higroskopis. Pada sebagian besar bahan 

higroskopis, perubahan level lembab dapat mempengaruhi parameter fisikokimia 

yang vital, seperti stabilitas kimia,dan kemampuan bercampur. Sorbitol dapat 

berbbenuk berbagai macam dan berbeda ukuran, adapun bentuk dari sorbitol  

seperti polimorfic (butiran, serpih, dan pelet). Sorbitol dapat menghasilkan sensasi 

dingin di mulut, rasa manis berkisar anatara 50-60% dari manisnya sukrosa (Rowe, 

2009) 

Bahan baku produksi sorbitol adalah tepung singkong. Tanaman singkong 

sangat bagus pertumbuhannya di Indonesia. Hal itu dikarenakan tanaman singkong 

tidak membutuhkan lahan yang luas dalam proses produksinya dan tidak memakan 

waktu yang lama untuk memperoleh hasilnya.  Proses pembuatan sorbitol daapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara dan bahan baku yang digunakan juga 

bervariasi, dengan kondisi konversi dan operasi yang berbeda (Utari, 2015).  

 

Gambar 1. Struktur Sorbitol (Utari, 2015)  

Sorbitol baik digunakan sebagai pemanis pengganti sukrosa karena 

mempunyai keuntungan, antara lain tidak bersifat kariogenik. Sorbitol termasuk 



15 

 

dalam golongan gula alkohol yang mempunyai keunikan, yaitu gula alkohol tidak 

mempunyai gugus karbonil dalam rantainya.  Fakta ini membuat gula alkohol 

kurang reaktif secara kimiawi daripada gula yang mempunyai ikatan aldosa dan 

ketosa sehingga kurang berpartisipasi dalam pembentukan asam pada plak gigi 

(Soesilo,2005). 

2.5 Karagenan 

Karagenan merupakan getaharumput laut yang diperoleh melalui proses 

ekstraksi dengan air atau larutan alkali dari spesiesatertentu dari kelas 

Rhodophyceae (alga merah).  Karagenan merupakanasenyawa hidrokoloid yang 

terdiri dari ester kalium, natrium, magnesium, danakalium sulfat, dengan galaktosa 

dan 3,6-anhydro-galaktosa (Winarno, 1996). Menurut Hellebust (1987), 

karagenanadiambil dalam dinding sel rumput laut atau matriks intrasellulernyaadan 

karagenan merupakan bagian peinyusun yang besar dari beratakering rumput laut. 

Karagenan  adalah polisakarida dengan berat molekul yangatinggi dan merupakan 

campuran dari galaktan-galaktan linier yang mengandungasulfat dan larut dalam 

air. Galktan-galaktan tersebut terhubungaoleh 3-β-D-galaktopiranosa (G-units) dan 

4-α-D-galktopiranosa (D-units) atau 4-3,6-anhidrogalaktosaa (DA-units), 

membentuk unit pengulangan disakarida dari karagenan.  

Karagenan sangatapenting fungsinya sebagai stabilisator (pengatur 

keseimbangan pembentuk gel, ), thickener (bahan pengental), pengemulsi, dan lain-

lain. Sifat ini banyakadimanfaatkan dalam industri makanan, obat-obatan, 

kosmetik, tekstil, cat, apasta gigi dan lain-lain. kemampuan membentuk gel adalah 

sifat yang pentingabagi hidrokoloid seperti Karagenan. Konsistensi gel dipengaruhi 
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oleh beberapa faktor antaraalain : jenis dan tipe Karagenan, konsentrasi, dan adanya 

ion-ion. Hal lain yangadapat mempengaruhi gel Karagenan yaitu letak gugus sulfat 

pada struktur amolekulnya. Tekstur gel Karagenan dapat berbentuk keras, rapuh 

sampai lunak dan elastis (Rifansyah, 2016). 

 

Gambar 2. Struktur Karagenan (Rifansyah, 2016). 

Ekstraksi akaragenan dilakukan dengan menggunakan air panas dan larutan 

alkali panas. Suasana alkalis dapat diperoleh dengan penambahan larutan basa 

misalnya senyawaalarutan Ca(OH)2, NaOH,  atau KOH. Penggunaan alkali 

mempunyai dua fungsi, yaitu membantuaekstraksi polisakaridaamenjadi lebih 

sempurna dan mempercepat eliminasi 6-sulfat dari unitamonomer menjadi 3,6- 

anhidro-D-galaktosa sehinggaadapat meningkatkan kekuatan gel dan reaktivitas 

produk terhadap protein. Dariabeberapa larutan alkali yang digunakan untuk 

mengekstrak rumput laut makaadigunakan kalium hidroksida (KOH)(Ega, 2016)  

2.6 Uji Kimia 

2.6.1 Uji Kadar Gula Total 

kadar gula total merupakan kandungan gula keseluruhan dalam suatu bahan 

pangan yang terdiri dari gula pereduksi dan gula non-pereduksi, jenis gula total 

yaitu dari golongan monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. 

Sehinggaayang terlihat pada kadar gula total bukan hanya gula yang dapat 
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mereduksi saja namun jugaa gula non-pereduksi juga akan terhitung (Rohman, 

2007). 

Monosakarida merupakanajenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari 1 

gugus cincin. Contohadari monosakarida yang banyak terdapat di dalam sel tubuh 

manusia adalahaglukosa, fruktosa dan galaktosa. dekstrosa atau juga gula anggur 

adalah glukosa di dalam industri pangan. Di alam, glukosa dapat ditemukanadi 

dalam sayuran ,buah-buahan, dan juga sirup jagung. Fruktosa dikenal juga 

sebagaiagula buah dan merupakan gula dengan rasa yang paling manis. Di alam 

fruktosa banyak terkandung di dalam madu (bersama dengan glukosa), dan juga 

terkandung diberbagaiamacam buah-buahan. Sedangkan galaktosa merupakan 

karbohidrat hasilaproses pencernaan laktosa sehingga tidak terdapat di alam secara 

bebas (Arifin, 2014).   

Fruktosa adalahasuatu heksulosa, disebut juga levulosa karena memutar 

bidangapolarisasi ke kiri. Merupakan satu-satunya heksulosa yang terdapat di alam. 

Fruktosa merupakanagula termanis, terdapat dalam madu dan buah-buahan 

bersama glukosa. Fruktosaadapat terbentuk dari hidrolisis suatu disakarida yang 

disebut sukrosaadan fruktosa adalah salah satu gula pereduksi Di dalam produk 

pangan, sukrosaamerupakan pembentuk hampir 99% dari gula pasir atau gula meja 

(table sugar) yang biasaadigunakan dalam konsumsi sehari-hari sedangkan laktosa 

merupakan karbohidrat yang banyak terdapat di dalamasusu sapi dengan 

konsentrasi 6.8 gr / 100 ml (Budiman,2009). 

Polisakarida merupakan polimer monosakarida, mengandung banyak 

satuan monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Hidrolisis lengkap 
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dari polisakarida akan menghasilkan monosakarida. Glikogen dan amilum 

merupakan polimer glukosa (Arifin, 2014).  

2.6.2 Uji Kadar Lemak 

Lemakamerupakan golongan senyawa-senyawa yang tidak bisa larut baik 

dalam air ataua larutan yang mengandung campuran air, tetapi lemak larut dalam 

pelarut organik seperti heksan. Beberapaasenyawa yang termasuk dalam kelompok 

lemak antara lainafosfolipida,glikolipida, asam lemak bebas dan trigliserida. 

Fosfolipida terdiriadari satu molekul gliserol yang berikatan dengan dua molekul 

asam lemak dan satu gugus fosfat. Glikolipidaaadalah jenis lemak yang banyak 

ditemukan di dalam hijauan. Glikolipida terdiriadari satu molekul gliserol berikatan 

dengan dua molekul asam lemakadan satu atau dua molekul gula seperti galaktosa. 

Trigliserida adalah jenisalemak yang paling banyak dijumpai dalam serealia, bijian 

yang mengandungaminyak. Trigliserida terdiri dari satu molekul gliserol yang 

berikatanadengan tiga molekul asam lemak (Christie 2013). 

Lemak dan minyakaterdiri dari trigliserida campuran, yang merupakan ester 

dari gliserol danaasam lemak rantai panjang. Minyakadan lemak tidak berbeda 

dalam bentuk umum trigliseridanya dan hanya berbeda dalam bentuk (wujud). 

Disebut minyakajika berbentuk padat pada suhu kamar. Minyak dan lemak tidak 

larut dalam airadingin dan sedikit larut dalam alkohol, terutama minyak dengan 

berat molekularendah, kecuali minyak jarak. Minyakadan lemak dapat larut 

sempurnaadalam ester, hidrokarbon, benzene, karbonadisulfide, dan pelarut-pelarut 

halogen. aKelarutan minyak dan lemak dalam suatu pelarut ditentukan oleh sifat 

polaritasaasam lemaknya. Asamalemak yang bersifat polar cenderung larut dalam 
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pelarut polar, sedangkanaasam lemak nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Daya 

kelarutanaasam lemak biasanya lebih tinggi dari senyawaagliseridanya, dan dapat 

larut didalam pelarut organik yang bersifat polar dan non polar. Semakin 

panjangnya rantai karbon maka lemk da minyak tersebut semakin sukar larut. 

Minyak dan lemak yang tidak jenuh lebih mudah larut dalam pelarut organik dari 

pada asam lemak jenuh dengan panjang rantai karbon sama (Irmawati, 2013) 

Lemak yang tersimpan didalam susu dalam membentuk jutaan bole kecil 

dan berdiameter antara 1-20. Lemak susu merupakan bagian yang sangat penting 

dalam susu. lemak susu terdiri dari asam-asam lemak yang tidak menguap (non-

vilatile) sekitar kira-kira 17%. Asam lemak tersebut 60-75% besifat jenuh, 25-30% 

tak jenuh, dan sekitar 4% merupakan asam lemak polyunsaturated (winarno, 2007) 

2.7   Hipotesis 

1. Ada interaksi dari pemanbahan Karagenan dan Sorbitol terhadap kadar gula 

total dan lemak dodol susu. 

2. Ada pengaruh pemanbahan Karagenan terhadap kadar gula total dan lemak 

dodol susu. 

3. Ada pengaruh pemanbahan Sorbitol terhadap kadar gula total dan lemak dodol 

susu. 

4. Penambahan Karagenan 0,5 % dan sorbitol 2 % pada dodol susu yang dapat 

mempengaruhi kadar gula total dan lemak dodol susu. 

 


