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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Susu memilikiakandungan nutrisi yang lengkapayang dibutuhkan manusia 

seperti protein, vitamin, lemak, karbohidrat, dan mineral. Tetapi konsumsi susu  di 

Indonesia masihatergolong rendah, jika dibandingkan dengan negara lain. 

Menurut (Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian, 2016) Masyarakat 

Indonesia saat ini masih memiliki konsumsi yang rendah jika dibandingkan 

dengan negara lain yaitu hanya 11,8 liter/kapita/tahun termasuk produk olahan 

susu, sedangkan negara lain seperti Malaysia konsumsi susunya berkisar 36,2 

liter/kapita/tahun, Myanmar sebesar 26,7 liter/kapita/tahun, Filipina sebesar 17,8 

liter/kapita/tahun, dan Thailand sebesar 22,2 liter/kapita/tahun. Konsumsi yang 

rendah tersebut, membuat masyrakatbmelakukan pengembangan dari susu 

menjadi produk olahan susu. Salah satu produk olahan susu yaitu dodol susu. 

Dodol susu merupakan produk kembangan dari dodol. Dodol susu ini 

dapat dipercaya meningkatkan konsumsi susu di Indonesia, karena dodol susu 

lebih disukai  bagi masyarakat yang tidak suka konsumsi susu. Selain itu dodol 

susu juga dapat menambah keanekaragaman dari produk olahanasusu dan dapat 

meningkatkan nilai ekonomis susu. Dodol susu tergolong makanan semi basah, 

sehingga rawan terjadi tumbuhnya mikroorganisme seperti kapang. Dalam 

meminimalisir terjadinya kerusakan dodol susu akibat mikroorganisme, maka 

perlu dilakukannya pemberian Karaginan dan Sorbitol. 

Menurut (Ardianti, Widyastuti, Rosmilawati, W, & Handito, 2014) 

penambahan karagenan dalam pembuatan bakso ikan tongkol dapat mengikat air, 
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sehingga dapat menurunkan kadar air bakso ikan tongkol. Menurut (Atmaka, 

Anandito, & Amborowati , 2012) penambahan sorbitol dengan konsentrasi 6% 

pada jenang dodol, dapat menghambat ketengikan dan pertumbuhan kapang 

selama penyimpanan dodol. Hal ini disebabkan sorbitol merupakan turunan dari 

glukosa yang memiliki sifat dapat mengikat air, protein, memperbaiki tekstur dan 

sebagai pengawet.  Sifat mengikat air dari kedua bahan tersebut, dapat 

menurunkan kadar air dan Ativity Water/ AW. Aktivitas air sangat berhubungan 

dengan pertumbuhan mikroorganisme, karena mikroorganisme membutuhkan 

AW untuk berkembangbiak. 

Mikroorganisme atau mikroba yang ada pada makanan tersebut dapat 

mengakibatkan kerusakan makanan, dapat menghasilkan racun pada makanan dan 

menimbulkan penyakit. Selain itu menurut Waluyo (2007) adanya 

mikroorganisme pada makanan terutama jumlah dan macamnya dapat 

menentukan mutu makanan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian tentang Jumlah Sel Bakteri dan Kapang Pada Dodol Susu Dengan 

Penambahan Karagenan dan Sorbitol. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Berapakah jumlah Sel Bakteri pada dodol susu dengan penambahan 

Karagenan dan Sorbitol? 

2. Berapakah jumlah Kapang pada dodol susu dengan penambahan 

Karagenan dan Sorbitol? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jumlah Sel Bakteri pada dodol susu dengan 

penambahan  Karagenan dan Sorbitol 

2. Untuk mengetahui jumlah Kapang pada dodol susu dengan penambahan  

Karagenan dan Sorbitol 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bermanfaat bagi: 

1. Menambah ilmu pengetahuan tentang penggunaan sorbitol dan karagenan 

dapat berguna dalam mengurangi jumlah sel bakteri dan jumlah kapang 

pada dodol susu. 

2. Produsen pembuat dodol susu dapat menggunakan bahan tambahan 

sorbitol  dan karagenan untuk meningkatkan mutu dodol susu dalam 

memperpanjang masa simpan. 

 


